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FISCAL DAY

Dunia saat ini mengalami era distruktif di beragam 

sektor, termasuk sektor keuangan. Distrupsi disebabkan 

oleh mantra-mantra start-up termasuk mantra dari 

financial technology (Fintech Mantra). Sebut saja Bitcoin, 

uang digital, yang mengilangkan peran pihak ketiga 

dalam transfer uang antar nasabah, yang biasanya 

menjadi area mainan (play ground) bank atau institusi 

finansial. Mantra ini bisa mengurangi peran bank dan 

pada akhirnya berimplikasi terhadap employee layoff. 

Mantra lainnya adalah Peer to Peer (P2P) Landing, yang 

memberikan kemudahan kepada calon investor untuk 

melakukan investasi kepada calon nasabah potensial. 

Bila mantra ini efektif dan meluas, akan mengurangi 

Dana Pihak Ketika (DPK) dan penyaluran kredit 

perbankan.  

Begitu juga, e-remitance, yaitu mantra menarik dana 

warga Indonesia yang ada di luar negeri untuk 

dikrimkan ke keluarga di Indonesia. Biaya pengiriman 

dana menjadi lebih murah dan waktu mengiriman 

menjadi lebih cepat. 

Mantra-mantra baru berbasis darling dalam jaringan 

online, pasti bermunculan di masa depan, akan tetapi 

kita belum tahu bentuknya dan efektivitasnya. Ini juga 

menjadi perhatian pemerintah sebagai regulator karena 

harus cepat melakukan penyesuaian terhadap implikasi 

dari mantra-mantra baru ini. 

Para start-up berbasis FinTech menyerang bahkan 

mendisrupsi model bisnis lama yang sudah mapan dan 

menguasai pasar (incumbent), tidak saja lembaga bisnis, 

tetapi juga lembaga pemerintah. Sejak 1997, Clayton M. 

Christensen sudah meramalkan fenomena ini melalui 

teorinya “Distruption Innovation”. Bahwa bisnis model 

ke depan lebih minimalis, lebih sederhana, lebih cepat, 

dan lebih murah. 

Era disrupsi  akan ditandai dengan brand-brand yang 

unggul berguguran, terjadi pengurangan skala bisnis 

(downsizing) akibat sejumlah aktifitas dapat tergantikan 

oleh teknologi. Pada tahun 2016, perusahaan taksi yang 

memimpin pasar, Blue Bird, mengumumkan penurunan 

laba besih sekitar 42%. Begitu juga  Express merugi 

sekitar Rp82 miliar. Ini adalah efek dari FinTech di 

mana beralihnya calon penumpang dari taksi lama 

(incumbent) ke taksi baru (Grab dan Uber). Hal yang 

sama terjadi di kenderaan bermotor roda dua, di mana 

Gojek (new entrance) memasuki pasar Ojek (incumbent) 

yang hingga saat ini saling menyerang di jalanan

New entrance hadir dari pintu ke pintu tanpa melalui 

penampakan di jalur distribusi secara fisik dan tanpa 

perantara. New entrance bergerak dalam beberapa 

platform bisnis baru seperti online economy, peer to 

peer landing (P2PL), dan crowd funding, baik bebasis 

equity maupun berbasis landing.  Implikasinya, tingkat 

harga jasa layanan keuangan menurun dan mendorong 

efisiensi dalam sistem keuangan secara keseluruhan. 

FinTech juga membuka peluang bagi rumah tangga 

miskin yang bergerak dalam usaha mikro, terutama 

lapisan terbawah, untuk mengakses pembiayaan secara 

cepat dan murah. Kehadiran Pembiayaan Ultra Mikro 

(UMi) pada tahun 2017 yang digagas Kementerian 

Keuangan dengan pembiayaan kurang dari Rp10 juta/

nasabah adalah salah satu contohnya. Pembiayaan UMi 

yang dikoordinasikan oleh Pusat Investasi Pemerintah 

(PIP) Kementerian Keuangan, melayani pembiayaan 

murah dengan persyaratan yang mudah tanpa jaminan. 

Kehadiran platform P-UMi ini untuk mengisi gap 

pembiayaan yang sulit dimasuki oleh perbankan yang 

memiliki persyaratan yang sangat ketat. 

Di sisi lain kehadiran FinTech juga menghadirkan 

beberapa risiko yang harus dimitigasi dengan baik 

seperti risiko ketidakamanan data (cyber risk), risiko 

kepemilikan data (ownership risk), risiko tatakelola 

(governance risk), dan risiko sistemik (sistemic risk) yang 

berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan 

secara keseluruhan. Karena itu, regulator (Kementerian 

Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank 

Indonesia) harus antisipatif membuat regulasi atau 

kebijakan yang konstruktif dan proporsional dalam 

mengantisipasi “FinTech’s Mantra”.  Sedangkan dunia 

usaha perlu mengadopsi Jack’s Mantra (ALIBABA), 

yaitu customers first, employees second, dan 

stakeholders third. 

Demikian, editorial. Selamat membaca. Syahrir Ika.

“Fintech’s  Mantra”
 Menyihir Sektor Keuangan



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2017
4

Daftar Isi

     FOKUS   5 Teknologi Keuangan (Fintech) :Konsep    
 Dan Implementasinya Di Indonesia  

  14  Inklusi Keuangan Melalui  
 Transfer Subsidi Menggunakan   
 Rekening Ponsel:  Tantangan Dan   
 Hambatan  

20   Penyusunan Peraturan Pemerintah  
 Tentang Kepemilikan Asing  Pada   
 Perusahaan Perasuransian

  5

   ANALISIS
26  10 Tahun Pasca Krisis Keuangan Global,  

 Dimana Posisi Indonesia Sekarang?  

32   Mencari Format Terbaik  
 Pemberlakuan Kebijakan  
 Pungutan OJK Kepada Pelaku  
 Sektor Jasa Keuangan

38   Investasi pada Saham:  
 Prospek Keuntungan/Kerugian dan   
 Keamanannya.  

  26

FISKALISTA 43   Seminar Preheating AIFED  
 Bertema Revolusi Industri digelar  
 di Padang

    STATISTIK

    GLOSARIUM

    RENUNGAN

  44

  43



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2017
5

FOKUS

Teknologi Keuangan (Fintech) :
Konsep Dan Implementasinya  
Di Indonesia
|| Muhammad Afdi Nizar *)

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

T
idak ada yang bisa 

memungkiri bahwa saat 

ini gelombang revolusi 

dalam teknologi digital terus 

berlangsung. Kemajuan yang 

dianggap sebagai disrupsi 

inovatif tersebut telah mengubah 

wajah dunia melalui cara-cara 

melakukan interaksi sosial dan 

hubungan personal. Seandainya 

boleh dibandingkan, kemajuan 

digitalisasi ini berjalan lebih 

cepat daripada perkembangan 

sektor lain. Secara lebih ekstrim 

dapat dikatakan bahwa dewasa 

ini jumlah orang yang memiliki 

telepon seluler (ponsel) mungkin 

jauh lebih besar daripada mereka 

yang memiliki akses terhadap 

listrik atau air bersih. Penetrasi 

atau difusi gelombang teknologi 

digital telah merangsek masuk ke 

hampir semua aspek kehidupan dan 

ekonomi masyarakat dunia, seperti 

transportasi, kesehatan, pendidikan, 

ritel, hotel, dan bahkan keuangan.

Bagi sektor keuangan, inovasi 

teknologi sebenarnya bukan 

merupakan fenomena baru—karena 



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2017
6

FOKUS

antara teknologi dan keuangan 

memiliki sejarah simbiosis yang 

panjang—sehingga secara inheren 

teknologi keuangan (financial 

technology), atau yang lebih populer 

dengan sebutan FinTech, juga 

bukan merupakan pengembangan 

baru bagi industri jasa keuangan. 

Meskipun demikian, intensitas 

pembahasan dan kajian tentang 

keterkaitan keduanya cukup tinggi 

akhir-akhir ini, terutama karena 

penetrasi FinTech itu sangat 

cepat. Isu tersebut juga menjadi 

perhatian banyak pihak pada 

berbagai level di Indonesia, baik 

di kalangan pengambil keputusan, 

akademisi, dan praktisi bisnis 

keuangan maupun di tingkat publik 

(masyarakat) sebagai konsumen atau 

pengguna FinTech.

Tulisan ini bertujuan untuk 

mengkaji secara singkat tentang 

teknologi keuangan (FinTech) di 

Indonesia, yang diawali dengan 

pemaparan terkait konsep dasar 

FinTech dan kemudian dilanjutkan 

dengan faktor-faktor penggerak 

inovasi FinTech. Pada bagian 

selanjutnya akan dibahas mengenai 

perkembangan FinTech di Indonesia 

dan implikasi serta potensi risiko 

yang dibawanya. Pada bagian akhir 

akan dikemukakan beberapa catatan 

sebagai penutup.

Apa itu FinTech?
Dalam sejumlah literatur ditemukan 

beragam definisi tentang FinTech. 

Secara umum dan dalam arti luas, 

FinTech menunjuk pada pengunaan 

teknologi untuk memberikan 

solusi-solusi keuangan (Arner, et 

al, 2015). Secara spesifik, FinTech 

didefinisikan sebagai aplikasi 

teknologi digital untuk masalah-

masalah intermediasi keuangan 

(Aaron, et al, 2017). Dalam 

pengertian yang lebih luas,  FinTech 

didefinisikan sebagai industri yang 

terdiri dari perusahaan-perusahaan 

yang menggunakan teknologi agar 

sistem  keuangan dan penyampaian 

layanan keuangan lebih efisien 

(World Bank, 2016). FinTech juga 

didefinisikan sebagai inovasi 

teknologi dalam layanan keuangan 

yang dapat menghasilkan model-

model bisnis, aplikasi, proses 

atau produk-produk dengan efek 

material yang terkait dengan 

penyediaan layanan keuangan (FSB, 

2017).

Aktivitas-aktivitas FinTech dalam 

layanan jasa keuangan dapat 

diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) 

kategori, yaitu sebagai berikut (FSB, 

2017): 

1. Pembayaran, transfer, kliring, 

dan penyelesaian (payment, 

clearing and settlement). 

Aktivitas ini terkait erat 

dengan pembayaran mobile 

(baik oleh bank atau lembaga 

keuangan non-bank), dompet 

elektronik (digital wallet), mata 

uang digital (digital currencies) 

dan penggunaan teknologi 

kasbuk/buku besar terdistribusi 

(distributed ledger technology, 

DLT) untuk infrastruktur 

pembayaran (Griffoli, 2017). 

Model-model ini bertujuan 

untuk meningkatkan inklusi 

keuangan (financial inclusion) 

dan memastikan akses 

konsumen yang lebih besar 

pada layanan jasa pembayaran 

serta memastikan berfungsinya 

sistem pembayaran dengan baik 

(smooth). Model ini juga dapat 

berkontribusi pada pengelolaan 

sejumlah besar transaksi serta 

transfer dan settlements besar 

antar lembaga keuangan.

2. Deposito, pinjaman dan 

penambahan modal (deposits, 

lending and capital raising). 

Inovasi FinTech yang paling 

umum di bidang ini adalah 

crowdfunding dan platform 

pinjaman P2P (peer-to-peer) 

secara online, mata uang digital 

(digital currencies) dan DLT. 

Aplikasi ini terkait erat dengan 

intermediasi keuangan.

3. Manajemen risiko (risk 

management.). Perusahaan 

FinTech yang berpartisipasi 

di sektor asuransi (InsurTech) 

berpotensi mempengaruhi 

tidak hanya pemasaran dan 

distribusi asuransi, melainkan 

juga underwriting, penetapan 

harga risiko dan klaim 

penyelesaian. Manajemen risiko 

juga memperhatikan komitmen 

dan registrasi jaminan dan 

penjaminan dalam operasi 

kredit.

4. Dukungan pasar (market 

support). Bagian teknologi 

FinTech dapat menyediakan 

proses yang lebih sederhana 

atau lebih efisien, seperti 

e-aggregators, big data, verifikasi 

ID secara digital, penyimpanan 

data dan pemrosesan (cloud 

computing), atau pelaksanaan 

perintah melalui kontrak 

“pintar” (smart contracts). Akses 

dan kontestabilitas informasi 

merupakan isu penting di sini.

5. Manajemen investasi 

(investment management). 

Dimensi ini mencakup platform 

e-trading yang memungkinkan 

konsumen untuk berinvestasi 
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keuangan. Paling tidak, kombinasi 

sejumlah teknologi yang bersamaan 

dengan perangkat akses yang 

berada di telapak tangan konsumen, 

seperti ponsel dan perangkat seluler 

lainnya yang terhubung ke internet 

telah menambah dimensi baru bagi 

dunia digital. Konektivitas yang 

lebih besar memungkinkan bentuk 

baru dalam penyediaan layanan.

Sementara itu, faktor penggerak 

dari sisi penawaran adalah 

perubahan regulasi keuangan 

dan struktur pasar, terutama 

paska krisis keuangan global 

2008/2009. Perubahan tersebut 

ditujukan untuk mereduksi risiko 

terjadinya krisis di masa yang 

akan datang. Sebutlah misalnya 

regulasi terkait ketentuan neraca, 

seperti persyaratan modal yang 

lebih tinggi dan leverage yang lebih 

rendah di sektor perbankan untuk 

menangani risiko yang ditimbulkan 

oleh aktivitas dan entitas shadow 

banking, evaluasi ketahanan 

(robustness) rezim resolusi dan 

pemulihan serta persyaratan stress 

test. Kombinasi perubahan berbagai 

regulasi keuangan tersebut telah 

menimbulkan banyak perubahan 

dalam aktivitas keuangan dan yang 

terkait dengan penetapan harga 

(pricing). Akibatnya perusahaan-

perusahaan keuangan tradisional, 

termasuk bank, didesak untuk 

menekan biaya dan menggunakan 

modal secara lebih efisien, 

sehingga mengurangi aktivitas 

perusahaan-perusahaan keuangan 

tersebut. Bahkan ada diantaranya 

yang menarik diri dari sejumlah 

aktivitas. Persyaratan modal 

yang lebih tinggi, misalnya telah 

mengakibatkan perubahan perilaku 

sejumlah bank dalam memberikan 

pinjaman. Hal ini memberikan 

secara langsung melalui 

komputer pada semua jenis 

aset, kontrak “pintar” (smart 

contracts), dan inovasi 

FinTech yang menawarkan 

saran otomatis (robo-advice) 

mengenai layanan keuangan 

(penasehat keuangan), termasuk 

manajemen investasi dan 

portofolio.

Pemicu Inovasi FinTech
Evolusi FinTech yang terlihat 

akhir-akhir ini sesungguhnya 

berawal dari inovasi kartu kredit 

pada tahun 1960-an, kartu debit 

dan terminal yang menyediakan 

uang tunai, seperti anjungan tunai 

mandiri (automatic teller machine, 

ATM) pada tahun 1970-an (Arner 

et al, 2015; FSB, 2107b). Kemudian 

disusul dengan munculnya 

telephone banking pada tahun 1980-

an dan beragam produk keuangan 

menyusul deregulasi pasar modal 

dan obligasi pada tahun 1990-an. 

Selanjutnya, muncul internet banking 

yang kemudian mendorong eksisnya 

perbankan tanpa cabang (branchless 

banking) dan aktivitas perbankan 

yang dilakukan jarak jauh. Dengan 

perubahan ini para nasabah tidak 

perlu lagi bertemu berhadap-

hadapan dengan pihak bank. 

Lebih lanjut, muncul teknologi 

perangkat selular (mobile) yang 

lebih memudahkan dalam transaksi 

keuangan. Perubahan tersebut telah 

mendorong munculnya pembiayaan 

dan intermediasi langsung, yang 

diprediksi akan menggantikan 

pembiayaan tidak langsung dan 

intermediasi keuangan yang mahal 

dan tidak efisien (FSB, 2017b). 

Ada dua faktor utama yang 

menggerakkan terjadinya evolusi 

dalam inovasi teknologi keuangan, 

yaitu (Bernanke, 2009; Awrey, 

2013; de Haan, et al, 2015; FSB, 

2017a; dan 2017b) : kekuatan 

permintaan (demand side) dan 

kekuatan penawaran (supply side). 

Faktor yang bersumber dari sisi 

permintaan antara lain adalah : 

Pertama, pergeseran preferensi 

konsumen yang mempengaruhi 

permintaan (demand) konsumen 

terhadap inovasi. Akses internet 

yang mudah dan kemampuan 

pengguna jaringan internet 

bertransaksi real-time telah 

mendorong ekspektasi yang tinggi 

terutama menyangkut kenyamanan, 

kecepatan, biaya yang lebih murah, 

dan kemudahan penggunaan 

layanan keuangan.  Selain itu, 

perubahan preferensi juga terjadi 

karena pengaruh faktor demografi 

yang mendorong permintaan, 

seperti akseptansi yang meningkat 

dari kelompok yang memang 

tumbuh dengan teknologi digital 

(digital natives) dan para millennials. 

Kedua, evolusi teknologi. Inovasi 

teknologi dalam layanan keuangan 

berkembang dengan pesat dan 

dengan cara-cara baru serta 

memanfaatkan model-model bisnis 

yang berbeda. Sebutlah misalnya 

model bisnis dengan menggunakan 

teknologi big data, artificial 

intelligence (AI), machine learning, 

cloud computing dan biometrics. 

Selain ini, dengan inovasi yang 

agak berbeda juga telah diterapkan 

teknologi baru, seperti DLT (He, et 

al., 2017 dan Griffoli, 2017). Dengan 

model bisnis dan aplikasi teknologi 

baru memungkinkan munculnya 

pemain-pemain baru di sektor 

jasa keuangan. Majalah terkenal, 

the Economist (Edisi 9 May 2015) 

menyebutkan bahwa kemajuan 

teknologi dalam jasa keuangan ini 

berpotensi mendemokratisasikan 
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peluang bagi pemberi pinjaman 

online untuk mendapatkan traksi 

dalam penyediaan kredit karena 

bank mengurangi sejumlah 

pinjaman berisiko. Selain itu, ada 

kemungkinan dimana regulasi baru 

telah menciptakan insentif untuk 

mengembangkan layanan dan 

model bisnis baru dengan solusi 

FinTech (FSB, 2017b).

Konfigurasi FinTech di Indonesia
Terjadinya evolusi global dalam 

inovasi teknologi keuangan juga 

turut mempengaruhi perkembangan 

FinTech di Indonesia. Hanya 

saja indikator yang tersedia dan 

dapat digunakan untuk melihat 

konfigurasi FinTech di Indonesia 

saat ini masih sangat terbatas. 

Berdasarkan data yang tersedia, 

hanya jumlah perusahaan 

dan market size yang dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk 

menjelaskan konfigurasi tersebut. 

Dari sisi jumlah perusahaan, dalam 

periode sebelum tahun 2006 

jumlah perusahaan FinTech yang 

berpartisipasi baru 4 perusahaan 

dan kemudian bertambah menjadi 

16 perusahaan pada tahun 2006-

2007. 

Dalam kurun waktu empat 

tahun setelah itu hanya terjadi 

penambahan sebanyak 9 

perusahaan yang melakukan 

aktivitas FinTech, sehinga menjadi 

25 perusahaan dalam tahun 

2011-2012. Secara relatif, jumlah 

perusahaan  FinTech dalam tahun 

tersebut hanya tumbuh sekitar 

177,78%, lebih rendah dibandingkan 

pertumbuhan tahun 2006-2007 

yang mencapai sekitar 300%. 

Dalam tahun 2013-2014 jumlah 

perusahaan FinTech bertambah 

sebanyak 15 perusahaan hingga 

menjadi 40 perusahaan, atau 

tumbuh sekitar 60%. Perkembangan 

yang spektakuler terjadi dalam 

tahun 2014-2016, dimana jumlah 

perusahaan FinTech bertambah 

sebanyak 125 perusahaan hingga 

menjadi 165 perusahaan. Artinya 

terjadi peningkatan jumlah 

perusahaan FinTech sekitar 312,5% 

dibandingkan tahun sebelumnya 

(Grafik 1).

Grafik 1. Jumlah Perusahaan 
FinTech di Indonesia, 2006 - 
2016

Sumber :  Asosiasi FinTech Indonesia dan OJK, (2017).

Pertambahan jumlah pelaku 

(perusahaan) dalam aktivitas 

pembiayaan alternatif (FinTech) ini 

telah mempengaruhi perkembangan 

jenis model FinTech di Indonesia. 

Berdasarkan laporan publikasi 

CCAF (Cambridge Centre for 

Alternative Finance) dalam The 

2nd Asia Pacific Region Alternative 

Finance Industry Report - Cultivating 

Growth, yang ditulis oleh Garvey, 

K. et al. (2017)  diketahui bahwa 

sepanjang tahun 2016 di Indonesia 

dijumpai 9 (sembilan) jenis model 

pembiayaan alternatif online, yaitu1 

: (i) Peer-to-peer (P2P)/market place 

business lending; (ii) Peer-to-peer 

(P2P)/market place consumer lending; 

(iii) Peer-to-peer (P2P)/market place  

real estate lending; (iv) Donation-

based crowdfunding; (v) Equity-based 

crowdfunding; (vi) Reward-based 

crowdfunding; (vii) Revenue-sharing/

profit-sharing crowdfunding; (viii) 

Debentures (debt-based securities); 

dan (ix) Balance sheet consumer 

lending. Dari sembilan jenis 

model tersebut 6 (enam) model 
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diantaranya mulai diperkenalkan 

dalam tahun 2016 dan 3 model 

lainnya sudah tersedia sejak tahun 

2013 (Tabel 1).

Dengan bertambahnya jumlah 

perusahaan dan jenis model 

pembiayaan alternatif yang tersedia, 

tahun 2016 merupakan tahun yang 

istimewa bagi aktivitas FinTech 

di Indonesia dengan focal point 

terjadinyanya ekspansi yang pesat 

di pasar pembiayaan online. Bahkan, 

Indonesia dikatakan sebagai salah 

satu negara di kawasan Asia Pasifik 

dengan laju pertumbuhan pasar 

(market size) tertinggi dalam layanan 

FinTech (CCAF, 2017). Meskipun 

dalam periode 2013 – 2015, market 

size  jasa layanan FinTech tumbuh 

modest sekitar 24,2% rata-rata per 

tahun, dalam tahun 2016 menjadi 

titik balik bagi kegiatan pembiayaan 

alternatif dengan total nilai 

pembiayaan mencapai US$35.35 juta 

atau setara dengan Rp470,6 miliar. 

Artinya terjadi kenaikan yang 

sangat substansial dibandingkan 

tahun 2015 yang hanya mencapai 

US$2.26 juta (setara dengan Rp30,3 

miliar) atau tumbuh dengan laju 

lebih dari 1.464% (Grafik 2).

Tabel 1. Jenis Model Pembiayaan FinTech Indonesia, 2013 – 2016

Model 2013 2014 2015 2016

P2P (market place) business lending    

P2P (market place) consumer lending 

P2P (market place) real estate lending 

Donation-based crowdfunding    

Equity-based crowdfunding 

Reward-based crowdfunding    

Revenue-sharing/profit-sharing crowdfunding 

Debentures (debt-based securities) 

Balance sheet consumer lending 

Sumber : CCAF (September 2017)

 
Grafik 2. Market Size FinTech di Indonesia, 2013 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : CCAF (September 2017)
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Pertumbuhan yang sangat massif 

dalam kegiatan pembiayaan online 

ini sebagian besar disebabkan 

karena booming yang terjadi pada 

model pinjaman (peer-to-peer 

lending, P2PL), yang meningkat dari 

US$0.11 juta (setara dengan Rp1,5 

miliar) dalam tahun 2015 menjadi 

US$28.47 juta (setara dengan 

Rp378,9 miliar) dalam tahun 2016 

(Grafik 3). Model pembiayaan ini 

memiliki proporsi paling besar 

yaitu sekitar 80,5% dari total 

market size FinTech. Bila ditelusuri 

lebih jauh, dalam model P2PL ini 

sekitar  76,0% diantaranya (sebesar 

US$21,65 juta atau setara Rp288,1 

miliar) berasal dari pinjaman 

kalangan dunia usaha (peer-to-peer 

business lending). Konstituen kedua 

terbesar dalam model P2PL ini 

dalam tahun 2016 adalah pinjaman 

konsumen (peer-to-peer consumer 

lending) dengan pangsa pasar 22,9% 

(senilai US$6,52 juta atau setara 

Rp86,8 miliar). Sebagai model 

baru yang diperkenalkan dalam 

tahun 2016, proprosi pinjaman 

konsumen sebesar itu tergolong 

tinggi dibandingkan dengan model 

pembiayaan online yang diluncurkan 

pada waktu bersamaan—yaitu (peer-

to-peer real estate lending) dengan 

proporsi hanya sekitar 1,1% (dengan 

nilai sebesar US$0,3 juta setara 

Rp86,8 miliar). Fakta ini dapat 

dijadikan sebagai indikasi awal 

bahwa pasar pembiayaan konsumen 

akan semakin kompetitif, baik 

sesama penyedia pinjaman online 

(FinTech) maupun antara FinTech 

dengan lembaga keuangan lainnya 

(incumbent) baik perbankan maupun 

lembaga keuangan bukan bank.

Jenis model lain yang juga 

tumbuh tinggi dalam tahun  2016 

adalah crowdfunding. Total dana 

pembiayaan dengan menggunakan 

model crowdfunding mencapai 

US$6,62 juta (setara Rp88,1 miliar), 

atau tumbuh dengan laju lebih dari 

200% dibandingkan tahun 2015, 

yang hanya mencapai US$2,16 juta 

(setara Rp28,9 miliar). Konstituen 

terbesar dalam model crowdfunding  

ini adalah pembiayaan yang 

berbasis sumbangan (donation-

based crowdfunding) senilai US$3,29 

juta (setara Rp43,8 miliar) dan 

yang berbasis ekuitas (equity-based 

crowdfunding) sebesar US$3,2 

juta (setara Rp42,6 miliar). Model 

crowdfunding berbasis ekuitas ini 

juga merupakan model baru yang 

diperkenalkan dalam tahun 2016 

dan memiliki pangsa yang cukup 

besar dalam pembiayaan model 

crowdfunding, yaitu sekitar 48,3%. 

Model crowdfunding lain yang juga 

baru diluncurkan dalam tahun 2016 

adalah model bagi hasil (revenue-

sharing/profit-sharing crowdfunding), 

hanya saja proporsinya masih 

sangat kecil yaitu sekitar 0,3%, 

dengan nilai pembiayaan sebesar 

US$0,02 juta (setara Rp266,2 juta).

Beberapa Implikasi dan Potensi 
Risiko
Walaupun belum banyak jenis 

pilihan model FinTech yang tersedia 

di Indonesia, namun hampir dapat 

dipastikan bahwa keberadaan 

FinTech akan memberikan warna 

dan membawa implikasi pada 

layanan jasa keuangan dan para 

pihak (stakeholders) di dalam negeri. 

Pertama, bagi layanan keuangan,  

FinTech memiliki potensi untuk 

“memecah” (unbundling) dan 

merestrukturisasi jasa keuangan 

yang ada. Keberadaan FinTech 

bisa “memecah” konsentrasi yang 

terjadi di pasar keuangan sehingga 

market share akan terdistribusi 

antar pesaing yang menawarkan 

Grafik 3. Total Volume Pasar 
menurut Jenis Model

Sumber : CCAF, September 2017 (diolah)
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jasa layanan yang sama. Akibatnya, 

tidak ada lagi dominasi lembaga 

perantara (intermediari) keuangan 

tertentu di pasar keuangan dan 

kompetisi yang terjadi berpotensi 

menurunkan tingkat harga jasa 

layanan keuangan. Selain itu, 

FinTech juga akan mengubah 

kontestabilitas dalam jasa layanan 

keuangan karena relatif murahnya 

biaya bagi pendatang baru (new 

entrants) untuk memasuki pasar (He, 

et al., 2017). Dengan terpecahnya 

konsentrasi pasar dan terjadinya 

perubahan kontestabilitas dalam 

jasa layanan keuangan maka 

komposisi (struktur) jasa layanan 

keuangan juga akan mengalami 

perubahan. Perubahan tersebut 

selain membuka peluang terjadinya 

diversifikasi dan desentralisasi juga 

berpotensi mendorong efisiensi 

dalam sistem keuangan. Implikasi 

yang tidak kalah pentingnya bagi 

sistem keuangan adalah terciptanya 

transparansi sehingga dapat 

mengurangi—kalaupun tidak dapat 

menghilangkan—informasi yang 

asimetris (asymmetric information) 

dan memperbaiki kemampuan 

pelaku pasar dalam mengelola 

risiko.

Kedua, keberadaan FinTech 

membuka peluang yang lebih besar 

bagi konsumen—rumah tangga dan 

kalangan dunia usaha, termasuk 

usaha kecil dan menengah (UKM)—

untuk mengakses jasa keuangan. 

Selain itu FinTech juga menawarkan 

kemudahan, kecepatan layanan, 

dan biaya yang lebih murah serta 

kenyamanan bagi konsumen dalam 

menikmati layanan jasa keuangan. 

Implikasi dan dividen terpenting 

dari berbagai manfaat FinTech 

tersebut adalah inklusi keuangan 

(financial inclusion). Hal ini lebih 

lanjut diharapkan akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan memungkinkan 

dilakukannya diversifikasi eksposur 

terhadap risiko investasi secara 

keseluruhan.

Ketiga, keberadaan FinTech 

selain membawa manfaat juga 

berpotensi membawa sejumlah 

risiko. Risiko FinTech yang paling 

awal ditanggung oleh konsumen, 

terutama risiko keamanan 

data (cyber risks), privasi, dan 

kepemilikan data serta tata kelola 

(governance) data. Risiko ini 

bisa muncul karena kerentanan 

sistem dan proses yang berbasis 

komputer yang saling terkait 

dan dapat dimanfaatkan oleh 

para hacker untuk kesenangan 

atau niat kriminal (Narain, 2016 

dan Wellisz, 2016). Risiko yang 

dihadapi konsumen tentu saja turut 

berpengaruh pada operasional 

(operational risks) perusahaan 

FinTech, infrastruktur pasar 

keuangan, atau bahkan sektor-

sektor yang rentan terhadap 

guncangan. Kristalisasi risiko-risiko 

tersebut lebih lanjut bisa memiliki 

dampak sistemik terhadap sistem 

keuangan secara keseluruhan.

Penutup
Dengan berbagai implikasi tersebut, 

peranan regulator menjadi sentral 

terutama dalam merancang dan 

menerapkan regulasi keuangan 

yang proporsional. Keberadaan 

FinTech membutuhkan regulasi 

yang tidak lagi semata-mata 

tergantung pada entitas/

intermediari  (entity-based regulation) 

dan/atau aktivitas (activity-based 

regulation), melainkan memberikan 

proporsi yang lebih pada regulasi 

berbasis aktivitas. Langkah 

yang ditempuh oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) dengan 

menerbitkan Peraturan OJK Nomor 

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi, paling tidak 

bisa menjadi bukti awal adanya 

proporsi khusus untuk regulasi 

jasa keuangan berbasis aktivitas 

di Indonesia. Kendati demikian, 

tujuan regulasi tersebut lebih luas. 

Selain ditujukan untuk melindungi 

kepentingan konsumen terkait 

keamanan dana dan data, POJK 

tersebut juga bertujuan untuk 

melindungi kepentingan nasional 

terkait dengan pencegahan kegiatan 

pencucian uang (money laundering), 

pendanaan terorisme, dan stabilitas 

sistem keuangan.

Di lain pihak, Bank Indonesia 

juga telah menetapkan regulasi 

bagi para penyelenggara FinTech 

yang aktivitasnya terkait 

dengan sistem pembayaran. 

Hal ini tertuang Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) No.19/12/

PBI/2017 tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial dan ketentuan 

pelaksanaannya dalam Peraturan 

Anggota Dewan Gubernur (PADG) 

No. 19/14/PADG/2017 tentang 

Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory 

Sandbox) Teknologi Finansial 

dan PADG No. 19/15/PADG/2017 

tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Penyampaian Informasi, dan 

Pemantauan Penyelenggara 

Teknologi Finansial. Salah satu 

poin penting yang tertuang 

dalam peraturan tersebut adalah 

ditetapkannya kewajiban para 

penyelenggara FinTech di bidang 

jasa sistem pembayaran keuangan 

untuk melakukan pendaftaran 

kepada Bank Indonesia. Selain itu, 

para penyelenggara diwajibkan 

untuk melakukan uji coba terbatas 

atas produk layanan teknologi dan/

model bisnis keuangannya dalam 

regulatory sandbox. Pendekatan 

regulatory sandbox ini akan 

membantu regulator memahami 
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risiko yang mungkin muncul jika 

suatu produk FinTech digunakan 

secara luas, namun berada dalam 

lingkungan yang terkendali. Ini 

akan membantu para penyelenggara 

FinTech, terutama perusahaan 

pemula (start-up), untuk menguji 

produk tanpa harus menanggung 

biaya penuh regulasi atau 

menghadapi tindakan penegakan 

hukum.

Substansi dari regulasi-regulasi 

tersebut tentunya untuk 

memastikan agar penyelenggara 

FinTech tidak “run fast and break 

things”. Dengan berbagai regulasi 

tersebut diharapkan akan tercipta 

ekosistem FinTech yang sehat untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi 

nasional yang berkelanjutan dan 

inklusif, dengan tetap menjaga 

stabilitas moneter, stabilitas sistem 

keuangan, serta sistem pembayaran 

yang efisien, lancar, aman, dan 

andal.
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1. Crowdfunding atau penggalangan dana adalah 

proses mengumpulkan sejumlah uang untuk suatu 

proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang, 

biasanya dilakukan melalui platformonline. Ada 

tiga pihak yang terlibat dalam platform 

crowdfunding, yaitu project owner, supporter  (publik 

yang memberikan dukungan dana) dan penyedia 

platform. Ketiga pihak ini memiliki peran masing-

masing dalam menciptakan sebuah ekosistem yang 

dapat menunjang kebutuhan tiap pihak.

2. Berdasarkan bentuk imbalan yang diberikan 

kepada pemberi dana, crowdfunding   dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu  : reward-

based/donation-based crowdfunding, equity-based 

crowdfunding, dan  loan-based crowdfunding.

• Reward-based crowdfunding adalah 
bentuk crowdfunding yang berbasis hadiah 
atau penghargaan (reward). Reward-based 
crowdfunding akan memberikan  reward kepada 
investor, biasanya berupa versi pertama atau 
edisi terbatas dari produk atau layanan yang 
didanai. Reward yang diberikan umumnya 
disesuaikan dengan jumlah dana yang diberikan, 
semakin besar dananya semakin eksklusif   
reward yang didapatkan investor.

• Donation-based crowdfunding adalah 
bentuk crowdfunding tanpa imbalan, dan 
biasanya terkait dengan suatu kegiatan 
filantropi. 

• Equity-based crowdfunding merupakan bentuk 
crowdfunding dimana penggalang dana akan 
memberikan imbalan berupa saham kepada 
crowd investor. Saham yang dijual kepada 
sejumlah investor merupakan imbalan atas 
investasi. Besaran saham berbeda-beda 
tergantung pada penawaran yang diberikan oleh 
perusahaan penggalang dana yang didasarkan 
pada valuasi dari perusahaan tersebut. Model ini 
seringkali digunakan oleh perusahaan rintisan 
(start-up) atau pemula (early–stage).

• Revenue/Profit sharing crowdfunding merupakan 
bentuk crowdfunding dimana emiten mengajukan 
kewajiban untuk melunasi kreditur, namun 
pembayaran ini bervariasi dan merupakan fungsi 
dari pendapatan atau keuntungan perusahaan. 
 
 
 
 
 

3. Peer–to–Peer Lending(P2PL)atau biasa juga 

disebut sebagai social lending atau person-to-person 

lending merupakan salah satu bentuk crowdfunding 

berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman 

uang antar individu dimana peminjam dan pemberi 

pinjaman (investor) dipertemukan melalui platform 

yang diberikan oleh perusahaan P2PL. P2PL 

memberikan wadah bagi seseorang yang ingin 

meminjam uang dari seseorang yang tidak pernah 

dijumpai secara langsung sebelumnya. Begitu juga 

dengan investor, ia dapat memberikan pinjaman 

kepada seseorang yang ia tidak kenal dan informasi 

yang diketahui bisa hanya berdasarkan rekam jejak 

kredit dari peminjam. Model P2PL ini dibedakan 

menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

• Peer–to–Peer (P2P) Business Lending adalah 
transaksi berbasis utang antara individu dan 
dunia usaha/bisnis yang ada, yang sebagian 
besar merupakan usaha kecil dan menengah 
(UKM) dengan banyak pemberi pinjaman 
individual yang memberikan kontribusi terhadap 
satu pinjaman. Contoh : Gandengtangan

• Peer–to–Peer (P2P) Consumer Lending adalah 
transaksi berbasis utang dimana individu 
menggunakan platform online untuk meminjam 
dari sejumlah pemberi pinjaman individual, yang 
masing-masing memberikan pinjaman sejumlah 
kecil. Sebagian besar bentuknya berupa pinjaman 
pribadi/personal tanpa jaminan.

• Peer-to-Peer (P2P) Property Lendingadalah  
transaksi hutang yang aman (terjamin) berbasis 
properti antara individu/institusi dengan 
umumnya dunia usaha (bisnis), yang sebagian 

besar merupakan bisnis pengembangan properti.

4. Balance sheet consumer lending adalah suatu 

platform yang memberikan pinjaman langsung 

kepada peminjam konsumen.  Berbeda dengan 

pinjaman peer-to-peer (P2P), di mana platform 

online mencocokkan pemberi pinjaman pihak ketiga 

dengan peminjam, mengambil potongan dari setiap 

transaksi. 

5. Debentures (debt-based securities) adalah surat 

berharga berbasis utang, dimana pemberi pinjaman 

menerima kewajiban utang tanpa agunan yang 

biasanya dibayar kembali dalam jangka waktu yang 

panjang. Serupa dalam struktur untuk pembelian 

obligasi, namun dengan hak dan kewajiban yang 

berbeda.

Boks : Model FinTech Indonesia
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I
ndonesia adalah negara 

terbesar ke-4 dalam 

hal populasi.  Menurut 

Departemen Urusan Ekonomi 

dan Sosial, Divisi Kependudukan 

– PBB, penduduk Indonesia telah 

mencapai sekitar 250 juta orang 

pada tahun 2015. Dengan 43,1 juta 

orang, Jawa Barat adalah provinsi 

berpenduduk paling banyak di 

Pulau Jawa sementara Papua Barat 

yang berada di wilayah timur 

Indonesia merupakan provinsi 

berpenduduk paling sedikit 

dengan hanya sekitar 761.000 

orang (BPS, 2010).

Di antara mereka semua, 11,1 juta 

orang termasuk kategori miskin 

(9,87%) dan tinggal di daerah 

perkotaan sementara 19,93 juta 

orang miskin lainnya (16,6) tinggal 

di daerah pedesaan.

Seperti ditunjukkan pada 

Tabel II, jumlah orang miskin 

menurun dalam kurun waktu 

tahun 2009 s.d. 2014, baik 

di daerah perkotaan maupun 

pedesaan. Tabel ini menunjukkan 

keberhasilan Indonesia dalam 

upaya mengurangi kemiskinan. 

Namun demikian, ketimpangan 

pendapatan yang ditunjukkan 

pada Tabel III menjelaskan bahwa 

di daerah pedesaan, ketimpangan 

pendapatan cenderung menurun 

selama 4 tahun terakhir dan ini 

menunjukkan tren yang meningkat 

di tahun yang sama. Dari Tabel II 

dan III , dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah Indonesia berhasil 

melaksanakan program pengentasan 

kemiskinan namun belum mampu 

mengurangi disparitas ekonomi dan 

sosial yang terjadi antara daerah 

pedesaan dan perkotaan.

Perdana (2014) menjelaskan bahwa 

setidaknya ada dua tantangan 

dalam penafsiran data kemiskinan 

di Indonesia. Dia menyatakan 

bahwa walaupun jumlah orang 

miskin telah menurun dari waktu 

ke waktu, masih banyak orang 

miskin yang tinggal di dekat garis 

kemiskinan. Jika ada economic 

shock di masa depan, tipe orang ini 

akan mudah jatuh ke bawah garis 

kemiskinan dan menjadi orang 

Province     Population
1.  West Java          43.1

2.  East Java          37.5

3.  Central Java          32.4

4.  North Sumatra          13.0

5.  Banten (Java)          10.6

Sumber: Statistik Sensus Penduduk Indonesia 2010

Tabel I: Lima Provinsi dengan Jumlah Penduduk 
Terbanyak Tahun 2010 (dlm juta)

 
Tabel II: Persentase Penduduk Miskin 

 
Tabel III: Rasio Gini Indeks

Sumber: Badan Pusat Statistik
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miskin berikutnya. Tantangan 

kedua adalah banyak orang bisa 

lolos dari kemiskinan, namun 

jumlah orang yang jatuh ke garis 

kemiskinan dapat meningkat 

secara signifikan. Selain itu, 

untuk mengurangi kemungkinan 

orang-orang yang hampir miskin 

jatuh ke dalam kemiskinan, 

Perdana juga menjelaskan bahwa 

Indonesia membutuhkan sistem 

perlindungan sosial yang kuat. 

Program perlindungan sosial ini 

diharapkan bisa menjadi solusi 

untuk membantu masyarakat 

miskin mencapai standar hidup di 

atas garis kemiskinan.

Untuk mempertahankan tingkat 

yang lebih rendah dari orang-

orang yang tinggal tepat di garis 

kemiskinan atau di bawahnya, 

pemerintah Indonesia memberikan 

bantuan sosial sebagai program 

mereka untuk memerangi 

kemiskinan. Perdana (2014) 

menyebutkan bahwa ada tiga 

kelompok strategi pemerintah untuk 

mencapai tujuan pengurangan 

kemiskinan yang dikelompokkan 

berdasarkan kelompok sasaran 

utama (Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, 2011):

1. Klaster 1: Program penargetan 

rumah tangga. Ini termasuk 

beberapa program bantuan 

sosial seperti beras subsidi 

(Raskin), program bantuan 

tunai bersyarat (PKH atau 

Program Keluarga Harapan), 

bantuan pendidikan untuk 

siswa miskin (BSM atau 

Bantuan Sosial untuk Siswa 

Miskin), dan layanan kesehatan 

bersubsidi (Jamkesmas atau 

Jaminan Kesehatan Sipil).

2. Cluster 2: Program penargetan 

Komunitas. Ini terdiri 

dari beberapa program 

pembangunan berbasis 

masyarakat di bawah 

PNPM (Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat).

3. Cluster 3: Program penargetan 

usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM). Skema 

penjaminan kredit perbankan 

yang disebut Kredit Usaha 

Rakyat.

Program Bantuan Sosial
Ada beberapa program bantuan 

sosial yang telah diselenggarakan 

di Indonesia. Program-program 

tersebut dapat dikategorikan 

sebagai transfer tunai bersyarat 

dan transfer tunai tidak bersyarat. 

Program ini terutama diterapkan 

untuk mengimbangi penghapusan 

subsidi BBM yang diberlakukan 

sejak tahun 2014. Ada beberapa 

program lain yang dikembangkan 

dan diperkenalkan oleh pemerintah 

Indonesia dan ini adalah program 

penargetan kesejahteraan 

masyarakat (Perdana, 2014). Sampai 

saat ini, program ini tersebar, tidak 

komprehensif dan menggunakan 

database penargetan yang berbeda 

untuk mengidentifikasi penerima. 

Namun demikian, pemerintah telah 

memperkuat dan memperbaiki 

program serta membangun database 

penargetan yang lebih baik.

Dua jenis bantuan sosial yang telah 

dilaksanakan di Indonesia, seperti 

Program Keluarga Harapan dan 

Program Keluarga Sejahtera.

1. Program Harapan Keluarga 

Program Keluarga Harapan 

adalah program bantuan tunai 

bersyarat yang pertama untuk 

keluarga miskin di Indonesia. 

Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia melalui 

transfer tunai bagi rumah 

tangga untuk mengakses 

layanan kesehatan dan 

pendidikan tertentu. Ini adalah 

salah satu strategi pemerintah 

untuk mengurangi kemiskinan 

dengan menggunakan 

kombinasi bantuan jangka 

pendek untuk pengeluaran 

rumah tangga dan bantuan 

jangka panjang untuk 

kesehatan dan pendidikan. 

Rumah tangga harus memenuhi 

beberapa persyaratan untuk 

mendapatkan manfaat program 

ini, seperti:

• memiliki anak usia 0 - 6 tahun;

• memiliki anak-anak di 

bawah 18 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan 

dasar wajib; dan

• wanita hamil atau pasca 

persalinan.

• Program ini ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar 

akan pendidikan dan perawatan 

kesehatan dalam rumah tangga.

2. Program Simpanan Keluarga 

Sejahtera 

Program Simpanan Keluarga 

Sejahtera bertujuan untuk 

mengembangkan keluarga 

produktif dengan memberi 

mereka bantuan sosial berupa 

tabungan di perbankan dan 

kantor pos. Hingga 2014, total 

penerima manfaat adalah 15,5 

juta. Di antara semuanya, 

14,5 juta penerima manfaat 

menerima bantuan sosial ini 

melalui kantor pos dan sisanya 

digunakan sebagai pilot project 
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kelompok usaha produktif di 

masyarakat dengan bantuan 

teknis dari Pemerintah dan 

mendorong masyarakat 

miskin untuk membuka 

usaha patungan untuk usaha 

produktif.

• Program Indonesia Pintar Cash 

transfer untuk siswa miskin 

melalui Kartu Indonesia Pintar 

untuk menjamin semua siswa 

miskin di Indonesia dapat 

menyelesaikan wajib belajar 9 

tahun.

• Program Indonesia Sehat,  

Ini adalah program kesehatan 

untuk orang miskin melalui 

Kartu Indonesia Sehat. 

Program ini menjamin warga 

miskin untuk mendapatkan 

fasilitas kesehatan seperti yang 

dijanjikan oleh pemerintah 

melalui Jaminan Kesehatan 

Nasional.

Inklusi Keuangan
Inklusi keuangan melalui akses 

terhadap layanan keuangan 

secara implisit berkontribusi pada 

pencapaian delapan Millennium 

Development Goals (Kunts, dkk., 

2008). Kedelapan Millennium 

Development Goals tersebut telah 

dikelompokkan menjadi 18 target 

untuk Digital Financial Services 

melalui sistem perbankan. 

Proyek percontohan Digital 

Financial Services dilaksanakan 

di 19 kabupaten di Indonesia. 

Program ini dibagi ke empat 

sub program: 

• Simpanan Keluarga Sejahtera,  

Bantuan tunai diwujudkan 

dalam bentuk tabungan bagi 

orang miskin melalui Kartu 

Keluarga Sejahtera dan 

Layanan Keuangan Digital 

melalui rekening tabungan 

ponsel. Kedua rekening 

tabungan dari layanan pos 

dan rekening ponsel ditujukan 

untuk mengenalkan layanan 

keuangan bagi orang-orang 

miskin, membuat orang-orang 

yang tidak berpendidikan 

menjadi terdampar. Pemerintah 

juga berusaha mengurangi 

antrean sebagai hasil transfer 

uang tunai bantuan sosial yang 

terjadi di masa lalu. Selain itu, 

transfer non tunai ditujukan 

untuk mengurangi risiko 

penyaluran tunai dalam jumlah 

besar terutama ke daerah yang 

jauh dan berbahaya. 

• Penciptaan Kegiatan Produktif, 

Dilakukan melalui penciptaan 

dan 48 indikator yang mengukur 

tingkat pencapaian sasaran dan 

target (TNP2K, 2011). Selain itu, 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

negara-negara G20 sepakat untuk 

menerapkan inklusi keuangan 

sebagai pilar penting pembangunan 

ekonomi dan pengentasan 

kemiskinan (Bintan, 2013). Menurut 

United Nations (2006), program 

inklusi keuangan ditujukan untuk:

• Akses keuangan dengan biaya 

yang wajar bagi semua rumah 

tangga dan perusahaan ke 

berbagai layanan keuangan 

agar mereka “bankable”, di 

antaranya tabungan, kredit 

jangka pendek dan jangka 

panjang, penyewaan dan anjak 

piutang, hipotek, asuransi, 

pensiun, pembayaran, transfer 

uang lokal dan pengiriman 

uang internasional

• Institusi yang sehat, dipandu 

oleh sistem manajemen internal 

yang sesuai, standar kinerja 

industri, dan pemantauan 

kinerja oleh pasar serta 

peraturan kehati-hatian yang 

sesuai bila diperlukan.

• Keberlanjutan finansial dan 

kelembagaan sebagai sarana 

untuk menyediakan akses 

 
Tabel IV: Cakupan Program Keluarga Harapan, 2007 - 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah rumah tangga (dlm juta) 0.388 0.621 0.726 0.774 1.052 1.454
Anggaran (dlm juta dolar PPP) 79.244 113.065 126.688 146.049 210.181 228.287
Provinsi (dari total 33) 7 13 13 20 25 33
Kecamatan (dari total 497) 48 70 70 88 119 169
Kelurahan 337 637 781 946 1387 2001
Desa 4311 7654 9295 10,998 16,154 25,032

Sumber: Kementerian Sosial, Profil PKH, 2013.
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terhadap layanan keuangan 

dari waktu ke waktu.

• Beberapa penyedia jasa 

keuangan, jika memungkinkan, 

sehingga dapat menghasilkan 

biaya yang efektif dan beragam 

alternatif bagi pelanggan (yang 

dapat mencakup sejumlah 

kombinasi antara penyedia 

pribadi, non-profit dan publik 

yang baik).

Agar dapat mendukung tujuan di 

atas, pemerintah Indonesia mencoba 

menerapkan bantuan sosial  tunai 

melalui pendekatan baru. Program 

tersebut dilaksanakan melalui 

penggunaan rekening telepon 

seluler. Tujuan dari pendekatan 

baru ini adalah untuk mengetahui 

pola perilaku menabung dan 

penggunaan dana penerima 

bantuan sosial serta untuk 

mengidentifikasi penerima, apakah 

sudah tepat sasaran atau tidak. 

Proyek percontohan akun non tunai 

telah dilaksanakan melalui Program 

Keluarga Harapan dan Program 

Tabungan Keluarga Sejahtera sejak 

tahun 2007.

Terdapat 500.000 keluarga miskin 

yang berhak menerima Program 

Keluarga Harapan pada tahun 

2007 dan jumlahnya meningkat 

menjadi 2.500.000 keluarga miskin 

pada tahun 2015. Sejak 2007, 

pemerintah Indonesia memilih PT 

Pos Indonesia, satu-satunya Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

memiliki jaringan kantor terluas 

dan cabang di semua kabupaten 

kecil di Indonesia, sebagai agen 

penyalur untuk pencairan dana 

bantuan sosial bagi keluarga miskin 

untuk penerima Program Keluarga 

Harapan. Sejak 2013, Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) ikut bergabung 

untuk memperbaiki layanan 

pengiriman walaupun cabangnya 

tidak sebanyak PT Pos Indonesia. 

BRI ditambahkan karena dapat 

memberikan alternatif biaya lebih 

rendah dengan layanan yang sama. 

Namun demikian, masyarakat 

miskin pada akhirnya cenderung 

memilih PT Pos Indonesia daripada 

BRI sebagai sumber penyaluran 

bantuan dana sosial mereka. Hal 

ini disebabkan pendekatan informal 

yang dilakukan PT Pos Indonesia 

dibandingkan dengan pendekatan 

formal, tertib, dan rapi yang 

ditawarkan oleh BRI.

Pada tahun 2014, pemerintah 

Indonesia menerapkan perbankan 

tanpa cabang melalui simcard ponsel 

sebagai cara untuk memberikan 

bantuan sosial. Bekerjasama dengan 

BUMN di bidang operator seluler, 

pemerintah menerapkan Digital 

Financial Services melalui simcard 

ponsel. Setiap simcard terdiri dari 

satu unik nomor rekening yang bisa 

digunakan untuk memanfaatkan 

Digital Financial Services.

Selama sepuluh tahun terakhir, 

bantuan sosial transfer tunai 

digunakan sebagai bentuk 

penyampaian manfaat sosial bagi 

masyarakat. Untuk mengatasi 

masalah inclusivity dalam layanan 

keuangan serta menyebarkan 

semua transfer manfaat sosial 

di kalangan masyarakat miskin 

baik di daerah pedesaan maupun 

perkotaan, pemerintah Indonesia 

mengenalkan Digital Financial 

Services pada tahun 2007.

Seperti ditunjukkan pada Tabel 

IV, pengembangan dan implikasi 

Program Keluarga Harapan tidak 

dapat dicapai dengan cepat. 

Meskipun pada tahun 2012 

semua provinsi telah tercakup 

dalam program, cakupan Program 

Keluarga Harapan di tingkat 

kabupaten hanya 169 dari 497 

kabupaten atau kurang dari 

sepertiganya. Kabupaten dan 

kecamatan belum semuanya 

tercakup dan perluasan Program 

Keluarga Harapan dipertanyakan 

apakah dampaknya signifikan 

terhadap pengurangan jumlah 

penduduk miskin di Indonesia. 

Selain itu, tidak terdapat panduan 

untuk kementerian lini untuk 

memastikan bahwa rumah tangga 

miskin tidak lagi berada dalam 

garis kemiskinan dan penerima 

manfaat dihapus dari database pada 

saat mereka tidak lagi memenuhi 

syarat untuk menerima bantuan 

sosial. Untuk melakukan itu, 

pengelolaan database rumah tangga 

miskin dan bantuan teknis yang 

terus-menerus dari kementerian 

terkait ke penerima manfaat sangat 

diperlukan.

Untuk dapat menjaga efektivitas 

transfer manfaat sosial kepada 

orang miskin melalui Layanan 

Keuangan Digital serta untuk 

mencapai tujuan inklusi keuangan, 

pemerintah Indonesia harus 

menjaga keandalan bantuan sosial 

layanannya. Program bantuan 

sosial, serta program lain yang 

telah dilaksanakan oleh pemerintah 

Indonesia, harus dapat dipercaya 

dan dapat diandalkan agar bisa 

berhasil dilaksanakan. Program 

ini harus berkelanjutan juga 

untuk menjamin tercapainya 

tujuan pengentasan kemiskinan di 

Indonesia.

Koordinasi antar kementerian 

dan instansi terkait dengan 

program tersebut, seperti 

Kementerian Perencanaan dan 
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Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Kementerian Keuangan, 

Kementerian Sosial, Badan Pusat 

Statistik, Kementerian Pendidikan, 

dan TNP2K. Hal ini untuk 

mencapai tujuan pengentasan 

kemiskinan serta inklusi keuangan 

di kalangan masyarakat miskin di 

Indonesia. Karena ada beberapa 

kementerian dan lembaga yang 

terlibat dalam program ini, perlu 

untuk mengklarifikasi tugas dan 

fungsi masing-masing kementerian 

dan instansi yang terlibat untuk 

menghindari tumpang tindih 

dalam mengelola program. Ini juga 

memerlukan komitmen serius dan 

tindakan nyata dari para pemimpin 

politik serta pejabat agar mencapai 

tujuan penyampaian bantuan sosial 

dan inklusivitas keuangan.

Kesiapan teknologi informasi 

mendukung Digital Financial 

Services harus dipersiapkan 

dengan baik sehingga efektivitas 

transfer manfaat sosial dapat 

dilakukan dengan tepat waktu, 

pengguna yang tepat, jumlah uang 

dan kemudahan akses yang tepat. 

Pemerintah dan BUMN yang 

menyediakan Jasa Keuangan Digital 

harus berupaya mencapai biaya 

terendah untuk layanan yang selalu 

dipertanggungjawabkan.

Orang miskin adalah bagian 

masyarakat yang paling tidak 

terjangkau. Mereka biasanya 

enggan memanfaatkan layanan 

keuangan dan perbankan karena 

formalitasnya. Sektor perbankan 

tidak membuatnya lebih mudah 

dengan pendekatan formalnya. 

PT Pos Indonesia, layanan pos 

Indonesia sebagai salah satu 

BUMN yang bekerja sama dengan 

pemerintah untuk memberikan 

bantuan sosial melalui transfer 

tunai, bisa menjadi solusinya. PT 

Pos Indonesia juga dikenal luas di 

kalangan warga negara Indonesia, 

terutama di daerah pedesaan, 

dengan pendekatan informal 

dan layanannya yang membantu 

orang-orang di seluruh dunia untuk 

terhubung secara tepat waktu. 

Dengan cabang dan kantornya yang 

luas di seluruh wilayah Indonesia 

dan pendekatan informalnya 

terhadap orang miskin, PT Pos 

Indonesia mungkin merupakan 

institusi yang paling andal untuk 

mengatasi orang-orang yang tidak 

berpendidikan untuk menggunakan 

layanan tersebut.

Orang miskin tidak terbiasa 

menggunakan ponsel dalam 

kehidupan sehari-hari apalagi 

menggunakan program berteknologi 

tinggi. Untuk mencapai tujuan 

inklusi keuangan bagi orang miskin, 

penggunaan Digital Financial 

Services harus sesederhana 

mungkin. Operator telekomunikasi, 

salah satu BUMN yang bekerja 

sama dengan pemerintah dalam 

masalah ini, harus menyediakan 

cara termudah untuk mengakses 

dan menggunakan Digital Financial 

Services secara tepat waktu. 

Keandalan layanannya harus 

menjadi prioritas pertama yang 

harus dicapai. Selain itu, kesiapan 

penerima bantuan sosial dalam 

memanfaatkan teknologi yang 

akan digunakan juga perlu menjadi 

perhatian. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, kementerian lini harus 

mempersiapkan mereka untuk 

menggunakan aplikasi tersebut 

dengan memberi mereka pendidikan 

dan pelatihan yang dibutuhkan. 

Karena kita menghadapi orang 

miskin yang tidak terbiasa 

dengan pendekatan formal dan 

biasanya kurang nyaman berada 

di lingkungan formal, kementerian 

dan lembaga harus menggunakan 

pendekatan yang seinformal 

mungkin untuk mencapainya. 

Pendidikan dan pelatihan 

berkelanjutan selain bantuan 

teknis dari jajaran kementerian 

dan lembaga diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang 

mendalam mengenai tujuan 

pemberian bantuan sosial kepada 

masyarakat.

Referensi
Kunt D. Asli, Beck T, Honohan P. “Finance for All? 
Policies and Pitfalls in Expanding Access”. World 
Bank Policy Research Report. (2008).

Ari Perdana and John Maxwell. “The Evolution 
of Poverty Alleviation Policies: Ideas, Issues and 
Actors”. (2011).

Ari A. Perdana, The Future of Social Welfare 
Programs in Indonesia: From Fossil-Fuel 
Subsidies to Better Social Protection. 
International Institute for Sustainable 
Development: March (2014).  

Bintan Badriatul Ummah. “Analisis Keterkaitan 
Inklusi Keuangan dengan Pembangunan di Asia. 
Institut Pertanian Bogor. (2013).

Sudarno Sumarto and Samuel Bazzi. “Social 
Protection in Indonesia: Past Experiences and 
Lessons for the Future”. presented at the 
2011 Annual Bank Conference on Development 
Opportunities (ABCDE) (2011).

Suahasil Nazara and Sri Kusumastuti Rahayu. 
“Program Keluarga Harapan (PKH): Indonesian 
Conditional Cash Transfer Programme”. Research 
Brief: No. 42 October (2013).  

Tri Achya Ngasuko, et all. “Efektivitas Penyaluran 
Dana Bantuan Sosial Melalui Uang Elektronik”. 
Badan Kebijakan Fiskal (2015).

The Central Bureau of Statistics. “Statistics 
Indonesia Population Census 2010”. (2010).

TNP2K. “Penanggulangan Kemiskinan: Situasi 
Terkini, Target Pemerintah, dan Program 
Percepatan”, Edisi II (2011).

TNP2K. “Program Simpanan Keluarga Sejahtera, 
Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia 
Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif”. 
(2014).

United Nations. Building Inclusive Financial 
Sectors for Development. (2006).  

United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs, Population Division. 2015.



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2017
20

FOKUS

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Penyusunan Peraturan Pemerintah 
Tentang Kepemilikan Asing 
Pada Perusahaan Perasuransian
|| Tri Achya Ngasuko *)

I
ndonesia merupakan negara besar dengan 

penduduk lebih dari 250 juta. Berdasarkan data 

BPS tahun 2016, sektor konsumsi menjadi motor 

pertumbuhan Indonesia. Konsumsi rumah tangga 

menyumbang 54% dari total Produk Domestik 

Bruto pada tahun 2016. Dilihat dari sisi produksi, 

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha 

jasa keuangan, termasuk didalamnya  asuransi (BPS, 

2016). Dengan demikian, dapat disebut bahwa sebagian 

konsumsi rumah tangga tersebut berupa pembayaran 

premi asuransi. 

Industri asuransi merupakan industri keuangan 

terbesar kedua setelah industri perbankan (OJK, 

2015). Pada tahun 2015, aset industri asuransi berada 

pada kisaran 803,7 triliun dibawah nilai aset industri 

perbankan senilai 6.132,5 triliun. Dibelakangnya 

menyusul masing-masing industri Jasa Pensiun, 

Perusahaan Pembiayaan, Pembiayaan Infrastruktur, 

http://www.islamiceconomic.org
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Pembiayaan Pembangun dan 

Perusahaan Modal Ventura dengan 

nilai aset berturut-turut adalah 

206,5 triliun, 425.716 miliar, 38.237 

miliar, 12.725 miliar, dan 8.982 

miliar. 

Literasi industri asuransi 

masyarakat juga semakin 

meningkat. Hal ini terlihat dari data 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

selaku pemegang otoritas industri 

jasa keuangan yang menyatakan 

bahwa terjadi peningkatan total 

premi yang terkumpul. Jumlah 

premi bruto industri asuransi pada 

tahun 2015 mencapai Rp295,56 

triliun, meningkat 19,5% dari 

tahun sebelumnya yaitu Rp247,29 

triliun. Dalam lima tahun terakhir, 

pertumbuhan rata-rata premi bruto 

adalah sekitar 18,6%. (OJK, 2015). 

Masih dari sumber data yang 

sama, apabila jumlah premi bruto 

tersebut dibandingkan dengan 

jumlah penduduk Indonesia pada 

tahun 2015, yaitu sebesar 258,2 

juta jiwa, akan diperoleh densitas 

asuransi sebesar Rp1.144.694,04. 

Artinya, secara rata-rata setiap 

penduduk Indonesia mengeluarkan 

dana sebesar Rp1.144.694,04 untuk 

membayar premi asuransi. Apabila 

total premi tersebut dibandingkan 

dengan Gross Domestic Produk 

(GDP) tahun 2015 sebesar 

Rp11.540,00 trilun, maka diperoleh 

suatu angka penetrasi asuransi 

sebesar 2,56%.

Indikator premi, densitas, dan 

penetrasi asuransi hanyalah 

sedikit diantara sekian banyak 

data lainnya yang menunjukkan 

menariknya bisnis industri 

asuransi. Para praktisi masih 

menunggu peraturan turunan yang 

akan dikeluarkan Pemerintah atas 

terbitnya peraturan baru di industri 

asuransi yaitu Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian. Undang-Undang 

ini menggantikan peraturan 

terdahulu yaitu Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1992 tentang 

Usaha Perasuransian. Penggantian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1992 atas beberapa pertimbangan 

antara lain untuk (1) Mewujudkan 

industri perasuransian yang 

sehat, dapat diandalkan, amanah, 

dan kompetitif, sehingga dapat 

meningkatkan perlindungan bagi 

pemegang polis, tertanggung atau 

perserta, dan berperan mendorong 

pembangunan nasional; dan (2) 

menyikapi dan mengantisipasi 

industri perasuransian serta 

perkembangan perekonomian 

baik pada tingkat nasional 

maupun tingkat global. Dalam 

peraturan perundang-undangan 

yang baru tersebut Pemerintah 

diminta untuk menyusun suatu 

peraturan pemerintah tentang 

kepemilikan asing pada perusahaan 

perasuransian.

Tulisan ini bertujuan untuk 

memberikan sedikit gambaran 

tentang kebijakan yang diambil 

Pemerintah dalam menentukan 

batasan kepemilikan asing pada 

perusahaan perasuransi di 

Indonesia dan sejauh mana proses 

tersebut telah dijalankan.

Kepemilikan Asing di Industri 
Jasa Keuangan di Indonesia
Asuransi hanyalah satu dari 

beberapa industri jasa keuangan 

yang menarik minat para investor 

di Indonesia. Industri perbankan 

Sumber: Statistik Perasuransian Indonesia-OJK, 2015.

Gambar 1: Perbandingan Aset 
Industri Perbankan dan Asuransi

(dalam triliun)
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memang masih menjadi sektor 

industri jasa keuangan yang 

paling menarik investor dari 

luar negeri. Pemerintah bahkan 

memperbolehkan kepemilikan 

oleh asing sampai dengan 

99% dengan izin dari OJK. 

Pembatasan kepemilikan asing di 

sektor Perusahaan Pembiayaan, 

Perusahaan Modal Ventura, dan 

Perusahaan Penjaminan berturut-

turut adalah 85%, 85% dan 30%. 

Dalam masa dimana hampir semua 

negara saling membutuhkan satu 

sama lain. Dalam hal investasi, 

termasuk di dalamnya investasi 

bidang asuransi, perusahaan 

asuransi dari negara maju akan 

selalu mencari ladang investasi 

baru untuk mempertahankan 

keberlangsungan usahanya. 

Mereka akan berinvestasi langsung 

ke negara lain ataupun dengan 

mengakuisisi perusahaan asuransi 

yang ada di negara lain. Studi pada 

umumnya menunjukkan bahwa 

investasi langsung (FDI) di negara 

berkembang akan meningkatkan 

kinerja bisnis (Ertuna dan Yamak 

2011)

Studi tentang asuransi 

menyimpulkan bahwa tingkat 

asuransi yang lebih tinggi 

berkorelasi dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang lebih 

tinggi. Sebuah studi Amerika 

Latin (Concha dan Taborda, 2014), 

misalnya, menemukan bahwa 

kenaikan 1% dalam penggunaan 

asuransi berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi mulai 

dari 0,17% sampai 0,44%. Dalam 

survei lainnya, Carson dkk. (2014) 

menyatakan bahwa negara-negara 

berkembang yang memperoleh 

investasi langsung dari asing yang 

lebih tinggi cenderung memiliki 

penetrasi asuransi jiwa yang lebih 

tinggi pula. Kajian dari Nizar (2016) 

juga menunjukkan bahwa premi 

asuransi jiwa yang terkumpul 

juga memberikan pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

sampai dengan tujuh tahun 

berikutnya.

Kajian diatas jelas bahwa investasi 

asing berdampak positif terhadap 

perekonomian suatu negara. Namun 

di sisi lain, Pemerintah tetap ingin 

membatasi kepemilikan asing 

pada perusahaan perasuransian 

dengan berbagai pertimbangan. 

Pertimbangan yang pertama 

adalah untuk memberikan 

kepastian hukum pada industri 

asuransi. Hal ini penting karena 

menyangkut kredibilitas Pemerintah 

dalam menjaga iklim investasi di 

Indonesia. Pengaturan yang ada saat 

ini membatasi kepemilikan asing di 

suatu perusahaan asuransi sebesar 

80%, terutama pada saat berdirinya 

suatu perusahaan asuransi. Hal 

ini tersirat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 Tahun 

1992 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perasuransian dalam Pasal 

6 Ayat (3), yang menyatakan 

bahwa pada saat pendirian 

perusahaan asuransi, penyertaan 

langsung oleh pihak asing dalam 

suatu Perusahaan Perasuransian 

paling banyak adalah 80%. Hal 

ini diperkuat pada PP 63 Tahun 

1999  tentang Perubahan atas PP 

73 Tahun 1992 Pasal 6. Sebagai  

tambahan, pada tahun 1999 dimana 

Indonesia sedang mengalami 

krisis ekonomi dampaknya 

juga berimbas pada industri 

asuransi. Pada saat itu, Industri 

asuransi memerlukan tambahan 

permodalan untuk tetap terus 

bertahan. Sayangnya, tambahan 

modal di suatu perusahaan 

asuransi umumnya tidak dapat 

dipenuhi oleh para investor dalam 

negeri. Oleh karenanya, dalam 

Perubahan Peraturan Pemerintah 

tersebut juga mengatur tentang 

diperbolehkannya investor asing 

untuk menambah prosentase 

kepemilikan asingnya dalam suatu 

perusahaan perasuransian. Namun 

demikian, pemerintah meminta 

agar modal yang telah disetor 

oleh investor dalam negeri untuk 

tetap dipertahankan. Ketentuan ini 

tertulis pada pasal 10A Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 tahun 1999.

Pertimbangan kedua adalah 

Indonesia ingin menjaga 

komitmennya dalam beberapa 

perjanjian internasional. 

Dalam perjanjian World Trade 

Organitation, ASEAN – KOREA, 

dan Seventh Package of Commitment 

on Financial Services under The 

ASEAN Framework Agreement on 

Services (AFAS), terdapat komitmen 

Indonesia untuk menjaga tingkat 

kepemilikan asing di Industri 

asuransi sebesar 80%. Hal ini sesuai 

dengan peraturan yang berlaku saat 

itu yaitu PP 63/1999. Komitmen 

serupa yang ditandatangani oleh 

Indonesia dalam hal industri 

asuransi adalah dalam Indonesia-

Japan Economic Partnership 

Agreement (IJEPA). Dengan 

demikian, Indonesia berpandangan 

bahwa menurunkan batas 

kepemilikan asing menjadi kurang 

dari 80% dapat dianggap melanggar 

kesepakatan dan memungkinkan 

adanya konsekuensi permintaan 

kompensasi dari negara mitra.

Indonesia telah menyusun undang-

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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undang perasuransian terbaru 

yaitu Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2014 yang telah disahkan 

oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono pada tanggal 17 

Oktober 2017. Dalam pasal 7 

ayat 3, Pemerintah berkewajiban 

untuk menyusun suatu Peraturan 

Pemerintah terbaru tentang 

pembatasan kepemilikan asing 

pada perusahaan asuransi. Kondisi 

perekonomian yang Indonesia saat 

ini sudah kondusif mendorong 

Pemerintah untuk melakukan 

langkah tertentu untuk semakin 

menyehatkan industri asuransi 

di Indonesia. Maka dari itu, salah 

satu isu penting yang diangkat dan 

diatur dalam peraturan pemerintah 

yang baru tersebut adalah 

bagaimana kebijakan pemerintah 

yang akan diambil terkait batasan 

kepemilikan asing sebesar 80%.

Penyusunan Peraturan 
Pemerintah tentang 
Kepemilikan Asing
Pemerintah pada akhirnya 

mengambil keputusan yang 

dituangkan dalam RPP bahwa 

batasan kepemilikan asing atas 

perusahaan asuransi adalah 80%. 

Namun demikian, data pada 

tahun 2016 menunjukaan terdapat 

beberapa perusahaan asuransi 

dengan kepemilikan asing yang 

telah melampaui 80%. Pemerintah 

mengakui dan mengapresiasi 

kontribusi mereka dalam membantu 

pemerintah untuk menjaga tetap 

berdirinya industri asuransi 

di Indonesia pada masa sulit. 

Perusahaan-perusahaan tersebut 

telah menunjukkan komitmennya 

kepada Indonesia untuk tetap 

melanjutkan bisnisnya di Indonesia 

pada masa krisis dan tidak 

hengkang dari Indonesia.

Namun demikian,  untuk 

memberikan pengaturan yang 

adil, apabila suatu saat di masa 

yang akan datang perusahaan 

perasuransian tersebut akan 

melakukan penambahan modal, 

misalnya untuk memenuhi 

ketentuan atau ekspansi/

pengembangan usaha, perusahaan 

tersebut harus melibatkan Badan 

Hukum Indonesia (BHI) atau 

Warga Negara Indonesia (WNI). 

Dalam proses tersebut, harus 

tercipta proporsi “tambahan” 

modal oleh Badan Hukum Asing 

(BHA) atau Warga Negara Asing 

(WNA) maksimal 80% dan proporsi 

“tambahan” modal oleh BHI/WNI 

minimal 20%. Dalam hal tidak ada 

BHI/WNI yang tertarik mengikuti 

proses tersebut, perusahaan 

tersebut dapat mencari dana dari 

pasar modal sehingga didapatkan 

proporsi “tambahan” modal dari 

Penawaran Umum Saham minimal 

20%. Sehingga, proporsi perusahaan 

tersebut menjadi “tambahan” modal 

oleh BHA/WNA maksimal 80% dan 

proporsi “tambahan” modal dari 

penawaran umum saham minimal 

20%. 

Proses ini tidak serta merta 

menyebabkan komposisi 

perbandingan permodalan asing 

dan permodalan nasional dalam 

perusahaan asuransi menjadi 80 

berbanding 20, akan tetapi seiring 

berjalannya waktu komposisi 

yang diinginkan akan tercapai. 

Sedangkan untuk perusahaan baru 

ataupun perusahaan yang komposisi 

perbandingan permodalan asing 

dan permodalan nasionalnya 

belum mencapai 80 berbanding 

20, batasan maksimal kepemilikan 

asing tetap berlaku. Dengan 

adanya pengaturan ini, diharapkan 

kepemilikan asing di industri 

asuransi bisa dikurangi sehingga 

akan semakin mendekati batasan 

kepemilikan asing sebesar 80%. 

Industri asuransi di Indonesia masih 

sangat mempunyai peluang untuk 

berkembang. Data terakhir dari 

OJK pada tahun 2015 menunjukkan 

bahwa densitas perusahaan masih 

kecil yaitu Rp1.202.930,40. Begitu 

juga dengan penetrasi perusahaan 

asuransi yang masih berada pada 

level 2,56%. Angka tersebut relatif 

masih kecil. Namun demikian, 

jika menilik data historis selama 

5 tahun terakhir menunjukkan 

angka densitas dan penetrasi di 

asuransi terus meningkat (lihat 

tabel 1). Potensi peningkatan 

densitas dan penetrasi asuransi 

diperkirakan akan terus meningkat 

seiring dengan peningkatan literasi 

masyarakat akan kebutuhan 

berasuransi. 

Maka dari itu, pengaturan bahwa 

setiap upaya pengembangan usaha/

ekspansi melalui penambahan 

modal harus mengikutsertakan 

investor dalam negeri merupakan 

insentif yang adil bagi investor 

asing apabila ingin menikmati 

prospek bisnis asuransi di 

Indonesia.

Proses penyusunan Peraturan 

Pemerintah tentang Kepemilikan 

Asing pada Perusahaan 

Perasuransian telah melalui jalan 

panjang. Proses ini dikawal oleh 

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan 

pada Badan Kebijakan Fiskal. 

Proses tersebut dimulai dengan 

pengajuan surat permohonan 

pengharmosisasian Rancangan 

Peraturan Pemerintah (RPP) tentang 
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Kepemilikan Asing pada Perusahaan 

Perasuransian oleh Menteri 

Keuangan kepada Menteri Hukum 

dan HAM. Selanjutnya secara serial 

terdapat rapat  harmonisasi yang 

dilakukan oleh kedua pihak dengan 

diawali rapat pleno pada tanggal 

10 Mei 2017 dan dilanjutkan 

rapat oleh tim kecil secara serial 

untuk membahas persoalan yang 

dituangkan dalam RPP tersebut.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat 

3 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2014 juga mensyaratkan 

bahwa pada saat penyusunan 

RPP tersebut, Pemerintah harus 

mengkonsultasikan isi dalam PP 

dengan dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat(DPR). Pemerintah telah 

berkonsultasi dengan DPR beberapa 

kali yakni pada tanggal 22 Februari 

2017 dan 17 April 2017. Dalam 

Rapat Dengar Pendapat dengan 

DPR pada tanggal 26 Juli 2017 

akhirnya DPR menyetujui substansi 

dalam RPP Kepemilikan Asing 

dalam Perusahaan Perasuransian 

yaitu bahwa asing dibatasi untuk 

memiliki perusahaan perasuransian 

makimal 80%.  

Selanjutnya, saat ini Pemerintah 

dalam tahap finalisasi RPP 

Kepemilikan Asing dengan 

Kementerian Hukum dan HAM 

untuk kemudian RPP Tersebut akan 

ditandatangani oleh Presiden Joko 

Widodo. 

Kesimpulan
Isu kepemilikan asing merupakan 

isu sensitif karena erat kaitannya 

dengan jiwa nasionalisme kita 

sebagai bangsa yang merdeka. 

Pemerintah hadir di dalamnya dan 

menjadi penjaga kedaulatan itu. 

Pemerintah sudah benar mengambil 

kebijakan untuk memberi batasan 

maksimal kepemilikan asing 

dalam industri asuransi menjadi 

80%. Hal ini dilakukan untuk 

menjaga agar para pelaku industri 

asuransi nasional juga dapat ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan 

industri asuransi di Indonesia.

Di sisi lain, para pelaku juga harus 

belajar mengejar ketertinggalannya 

baik dalam ilmu perasuransian 

maupun bagaimana pengelolaan 

manajemen asuransi yang efektif 

yang dilakukan oleh para pelaku 

industri asuransi dari asing. Di 

masa yang akan datang, sangat 

dimungkinkan para pelaku industri 

asuransi akan menjadi tuan rumah 

di negeri sendiri dengan munculnya 

perusahaan asuransi yang 

sepenuhnya dimiliki oleh investor 

dalam negeri.

Tantangan Isu Kepemilikan 
Asing dalam Industri Lainnya
Isu kepemilikan asing pada 

dasarnya tidak hanya terjadi di 

industri asuransi. Yang paling 

terkini saat ini adalah maraknya 

e-commerce di Indonesia. Semakin 

murahnya gadget dan biaya 

internet yang semakin terjangkau 

mendorong para pengusaha untuk 

mendirikan market place yang di 

sisi lain dianggap sebagai biang 

semakin sulitnya media jual beli 

konvensional seperti pasar, mall, 

dan pusat perbelanjaan yang 

semakin miskin pengunjung. Hal 

ini diperparah dengan indikasi 

masuknya investor dari asing 

dalam suatu market place untuk 

meningkatkan daya saing dalam 

memperebutkan calon konsumen 

maupun para mitra dalam suatu 

market place. 

Kondisi yang tidak jauh berbeda 

juga terjadi pada apa yang 

mulai kita kenal sebagai creative 

distruction economies. Contoh yang 

paling dikenal adalah menjamurnya 

angkutan online, khususnya di 

daerah perkotaan. Angkutan ojek 

yang dahulu dianggap sebelah 

mata saat ini ternyata memiliki 

Tabel 1 : Densitas dan Penetrasi Asuransi di Indonesia   Keterangan 
 

Tahun
Jumlah Premi

(triliun)1

PDB

(harga berlaku)2

Jumlah Penduduk

(juta)3
Densitas Penetrasi

2011 153,13 7.427,10 245,7 2,06% 623.239,72

2012 175,89 8.241,90 248,9 2,13% 706.669,35

2013 193,06 9.084,00 252,0 2,13% 766.111,11

2014 247,29 10.542,70 255,1 2,35% 969.384,56

2015 295,56 11.540,79 258,2 2,56% 1.144.694,04

Sumber 1: OJK, 2: BPS, 3:WorldBank
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nilai ekonomis yang tidak kecil. 

Angkutan online telah secara nyata 

mengancam bisnis transportasi 

resmi konvensional yang sudah 

ada. Bahkan, para pemilik bisnis 

ini mengklaim dapat meningkatkan 

penghasilan para mitra kerjanya 

yaitu para pengemudi ojek online, 

penyedia toko makanan, atau 

penyedia servis yang bermitra 

dengannya. Para pebisnis ini juga 

secara terang-terangan mengakui 

bahwa mereka mendapatkan 

investasi yang luar biasa masif dari 

asing. Di satu sisi ini baik karena 

membuktikan bahwa Indonesia 

dipercaya oleh investor dan ini 

merupakan objek pajak baru di 

negara ini. Namun demikian, 

tampaknya peraturan tentang 

investor asing ini sama sekali belum 

diatur. Para pebisnis transportasi 

online ini juga mengatakan sangat 

sedikit sekali bahkan tidak ada 

investor lokal dalam bisnis ini 

karena mereka pada dasarnya 

kurang percaya tentang masa 

depan bisnis ini. Pemerintah 

juga harus segera turun tangan 

karena disinyalir bisnis ini tidak 

akan berhenti pada penyediaan 

transportasi online, tapi juga 

berpeluang untuk pembangunan big 

data dari para pelakunya yang pada 

akhirnya akan membuka bisnis 

baru turunannya, seperti financial 

technology dengan memanfaatkan 

profil para pelanggan transportasi 

online. Paling tidak hal ini 

terungkap dari beberapa focus 

group discussion yang diikuti oleh 

penulis.

Hal yang tak kalah fenomenalnya 

adalah pertumbuhan bisnis 

cryptocurrency atau mata uang 

digital. Meski bidang ini kurang 

terkait dengan kepemilikan asing 

dalam suatu bisnis, hal ini mungkin 

membuka peluang terganggunya 

sistem pembayaran di Indonesia 

karena akan berhadapan langsung 

dengan mata uang rupiah kita. 

Beberapa negara sudah mengakui 

dan menggunakannya sebagai 

alat pembayaran yang sah. Bank 

Indonesia selaku pemegang regulasi 

sistem pembayaran telah resmi 

melarang bitcoin sebagai salah 

satu jenis cryptocurrency untuk 

digunakan sebagai alat pembayaran. 

Namun demikian, tidak sedikit 

dari masyarakat Indonesia yang 

telah mencoba untuk “menambang” 

criptocurrency ataupun 

menggunakannya sebagai sarana 

trading ataupun investasi.

Kehadiran Pemerintah dengan 

OJK, bahkan dengan Bank 

Indonesia, mutlak diperlukan 

untuk mengantisipasi kejadian 

yang tidak diinginkan di 

masa depan. Industri seperti 

e-commerce, transportasi online, 

bahkan bisnis cryptocurrency 

saat ini mungkin masih kecil, 

terutama jika dibandingkan 

dengan bisnis perbankan yang 

mempunyai total aset 6.132,5 

triliun. Namun demikian, bisnis 

tersebut mempunyai potensi 

untuk berkembang dan bisa jadi 

merupakan masa depan bangsa 

Indonesia. Paling tidak mereka 

merupakan calon wajib pajak besar 

yang akan berkontribusi dalam 

pembangunan di Indonesia.
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10 Tahun Pasca Krisis  
Keuangan Global,  
Dimana Posisi Indonesia Sekarang?

https://flicker.com
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B
arangkali di benak semua 

orang Indonesia, krisis 

moneter 1997 – 1998 dan 

krisis keuangan global 2007 – 2008 

merupakan dua episode krisis 

yang paling diingat. Tidak hanya 

di sektor ekonomi dan keuangan, 

dua periode krisis tersebut juga 

diwarnai keterkaitan dengan 

kejadian politik yang sepertinya 

lebih menyebabkan gaduh 

dibandingkan dengan dampak krisis 

terhadap sektor ekonomi itu sendiri. 

Krisis keuangan global 2007 – 

2008 bermula dari kejatuhan pasar 

subprime mortgage di AS yang 

kemudian menjalar menjadi krisis 

perbankan secara internasional, 

ditandai dengan kejatuhan Bank 

Investasi Lehman Brothers pada 

15 September 2008. Dampak krisis 

tersebut berlanjut menjalar secara 

global seiring keterkaitan secara 

langsung antarinstitusi keuangan 

global dan persepsi investor secara 

global atas risiko yang mereka 

hadapi. Seiring dengan neraca 

perbankan AS yang menghadapi 

tekanan hebat, likuiditas di pasar 

keuangan AS menjadi ketat. 

Likuiditas di pasar keuangan global 

pun juga menjadi ketat, sehingga 

investor mulai mengalihkan 

dananya ke instrumen dengan 

risiko rendah seperti obligasi 

pemerintah AS (US Treasury Bills). 

Pada saat yang sama, harga aset – 

aset keuangan di pasar keuangan 

AS menjadi sangat rendah, sehingga 

investor kemudian merelokasi 

dananya dari negara – negara 

emerging ke AS, termasuk dari 

Indonesia. Hal ini yang kemudian 

berdampak signifikan terhadap 

depresiasi rupiah dan penurunan 

harga aset – aset di pasar keuangan. 

Di pasar saham Indonesia, Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) 

turun hampir 50 persen sejak awal 

September hingga November 2008. 

Rupiah terdepresiasi hingga 28 

persen terhadap dolar AS dalam 

kurun waktu Oktober – November 

2008. Yield SBN tenor 5 tahun, 

salah satu SBN yang paling likuid 

di pasar, naik hingga 800 bps 

atau sebesar 70 persen selama 

periode September – Oktober 2008. 

Hal ini menunjukkan ketatnya 

likuiditas di pasar dan membuat 

pembiayaan semakin sulit, sehingga 

yied naik tinggi. Dalam kurun 

waktu tersebut, dampak krisis juga 

dirasakan oleh industri perbankan 

dengan Bank Century dinyatakan 

sebagai bank gagal dan Pemerintah 

bersama Bank Indonesia akhirnya 

memutuskan untuk mem-bail out 

bank tersebut untuk menghindari 

terjadinya dampak sistemik yang 

bisa menjalar ke bank – bank 

lain atau perekonomian secara 

keseluruhan. Keputusan itu yang 

kemudian dipolitisasi dengan unsur 

merugikan keuangan negara, 

padahal dari sudut pandang 

ekonomi, bail out tersebut memang 

diperlukan untuk mencegah 

terjadinya dampak sistemik (Basri, 

2011).

Kilas balik krisis 1997 – 1998
Mundur 10 tahun sebelum krisis 

keuangan global, Indonesia bersama 

– sama dengan negara – negara 

di Asia seperti Thailand, Malaysia 

dan Korea Selatan mengalami krisis 

keuangan yang dampaknya jauh 

lebih besar dibandingkan dengan 

krisis 2007 – 2008. Pertumbuhan 

ekonomi negara – negara tersebut 

yang pada tahun 1997 mencapai 

di atas 5 persen, berbalik menjadi 

negatif pada tahun 1998 (Mishkin, 

1999). Miskhin (1999) juga 

menjelaskan bahwa krisis Asia 1997 

– 1998 tersebut merupakan akibat 

dari kejatuhan secara sistemik 

neraca keuangan baik institusi 

sektor keuangan maupun sektor 

non-keuangan. 

Mishkin (1999) menjelaskan lebih 

lanjut, seperti pada krisis Chili 

tahun 1982 atau Meksiko 1994 – 

1995, cerita berawal dari liberalisasi 

sektor keuangan yang kemudian 

diikuti dengan lending boom dengan 

sumber dana dari aliran modal 

masuk. Data menunjukkan bahwa 

ekspansi kredit di negara – negara 

Asia pada akhir 1990an tumbuh 

lebih tinggi dibanding pertumbuhan 

PDB negara – negara tersebut 

(Goldstein, Kaminsky, & Reinhart, 

2000; Kim & Roubini, 2000). 

Ekspansi kredit yang berlebihan 

tersebut kemudian berujung pada 

excessive risk-taking behavior oleh 

para pelaku pasar. Situasi ini mirip 

dengan kondisi di AS sebelum krisis 

keuangan global, yaitu pada awal 

tahun 2007. 

Di negara – negara Asia, pada 

akhir tahun 1990an tersebut, 

perilaku investor yang berlebihan 

mengambil risiko tersebut 

diperburuk oleh fakta bahwa 

fundamental sistem keuangan 

negara – negara tersebut tidak 

kokoh dan ditambah lagi dengan 

rezim nilai tukar yang menerapkan 

soft peg terhadap dolar AS. Pada 
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episode krisis – krisis yang lain, 

misalnya krisis Rusia tahun 1998, 

krisis Brazil tahun 1999, krisis Turki 

tahun 2000, krisis Argentina tahun 

2001, dan kembali krisis Brazil 

tahun 2002, ditemukan kesamaan 

terkait kerentanan fundamental 

perekonomian negara – negara 

tersebut seperti level cadangan 

devisa yang rendah, level utang 

yang tinggi, dan rezim nilai tukar 

yang dipatok tetap terhadap dolar 

AS (IMF, 2007).

Jarak waktu antara krisis Asia 

1997 – 1998 dan krisis keuangan 

global 2007 – 2008 adalah 10 

tahun, sehingga kemudian banyak 

orang meyakini bahwa krisis akan 

datang setiap 10 tahun sekali dan 

muncul pertanyaan apakah di 

tahun 2018 mendatang, 10 tahun 

sejak krisis keuangan global 2007 

– 2008, akan muncul kembali 

krisis? Dan benarkah bahwa 

krisis memiliki siklus 10 tahunan? 

Sulit untuk mengatakan bahwa 

krisis memiliki siklus 10 tahunan, 

mengingat berbagai episode krisis 

yang telah diidentifikasi di atas, 

misalnya oleh IMF (2007), hanya 

antara krisis Asia 1997 – 1998 dan 

krisis keuangan global 2007 – 2008 

yang berjarak 10 tahun dan secara 

kebetulan Indonesia mengalami 

atau terdampak dua episode krisis 

tersebut. Untuk mengatakan bahwa 

Indonesia tidak akan mengalami 

krisis pada 2018 mendatang juga 

bukan hal yang mudah. Terdapat 

beberapa hal yang perlu dilihat 

lebih mendalam, yaitu ketangguhan 

fundamental perekonomian 

termasuk sistem keuangan kita, 

kondisi pre-krisis (bubbles), dan 

dinamika yang berkembang di pasar 

keuangan global (global exogenous 

shocks).

Fundamental perekonomian 
Indonesia dan negara di 
kawasan
Penting untuk melihat ketangguhan 

fundamental perekonomian dengan 

perspektif lebih luas, seperti melihat 

tidak hanya Indonesia, tetapi juga 

negara – negara di kawasan. Salah 

satu pelajaran dari krisis 1997 

– 1998, yaitu bahwa krisis bisa 

menjalar dari satu negara ke negara 

yang lain, mengingat karakteristik 

yang sama. Sejak krisis Asia 1997 

– 1998, fundamental perekonomian 

negara di kawasan ASEAN 

termasuk Indonesia, khususnya 

untuk menangkal atau meredam 

shock dari global, telah mengalami 

peningkatan yang signifikan. 

Sebagai contoh Indonesia, Utang 

Luar Negeri (ULN) Indonesia 

yang pada tahun 1998 mencapai 

100 persen terhadap PDB, telah 

jauh menurun hingga 36 persen 

terhadap PDB pada tahun 2015. Di 

antara negara – negara di kawasan 

ASEAN, hanya Malaysia yang 

mengalami peningkatan rasio ULN 

terhadap PDB dalam kurun waktu 

tersebut (lihat Tabel 1).

Sejalan dengan penurunan rasio 

ULN terhadap PDB, rasio ULN 

jangka pendek terhadap PDB 

juga mengalami penurunan yang 

signifikan sejak 1997 hingga 2015, 

kecuali Malaysia (lihat Tabel 2). 

Sebagai catatan, Singapura berbeda 

dengan negara – negara lain di 

kawasan karena karakteristik 

perekonomian negara ini sudah 

berkembang jauh dibanding lainnya 

dan sudah termasuk kategori 

ekonomi negara maju.

Dari sisi bantalan untuk 

menghadapi shocks, negara – negara 

di kawasan ASEAN juga mengalami 

peningkatan yang signifikan. Hal 

ini terlihat dari perkembangan 

cadangan devisa masing – masing 

negara yang sudah jauh lebih baik 

dibanding kondisi 1997 – 1998 lalu 

(lihat Tabel 3). Filipina merupakan 

negara di kawasan dengan catatan 

kenaikan level cadangan devisa 

tertinggi. 

Dari tiga indikator kunci di atas 

(lihat Tabel 1, 2, dan 3), terlihat 

bahwa fundamental negara – 

Year Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand

1996 44.30 31.42 42.74 n/a 59.85
1997 67.70 45.31 58.32 n/a 91.80
1998 100.59 48.76 65.78 n/a 80.28
2007 28.95 34.08 32.49 490.25 26.32
2008 29.93 44.85 32.55 499.75 28.18
2013 31.02 63.68 22.41 448.12 34.04
2015 36.26 68.58 23.79 441.84 33.68

Source: Thomson-Reuters

Tabel 1 External Debt (% of GDP)
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2012; Taipalus, 2012). Bubbles 

yang terbentuk di pasar keuangan 

sejatinya bisa dibedakan menjadi 

dua, yaitu bubbles yang rasional 

dan bubbles yang berlebihan. 

Jenis bubbles yang kedua inilah 

yang berpotensi untuk pecah dan 

berubah menjadi krisis. 

Lalu sejauh ini, ada kah aset – aset 

di pasar keuangan yang terindikasi 

telah menjadi bubbles? Pertama dari 

pasar saham, secara ytd hingga 

minggu pertama Desember 2017, 

indeks Hangseng merupakan 

salah satu saham yang mengalami 

kenaikan paling tinggi dibanding 

indeks saham lainnya, dengan 

tumbuh sebesar 28,65 persen 

secara ytd. Bursa saham wall 

street AS yang terus mencatatkan 

rekor tertinggi sepanjang sejarah, 

sebagai contoh indeks Dow Jones, 

mengalami kenaikan sebesar 22,51 

persen secara ytd. Sementara itu, 

IHSG sendiri naik sebesar 13,41 

persen secara ytd pada periode 

yang sama. Melihat persentase 

kenaikan harga di bursa saham 

baik global maupun local, 

sepertinya masih dalam tahap 

kenaikan yang wajar. Demikian 

pula di pasar valas dan pasar SBN. 

Di pasar valas, Euro merupakan 

mata uang yang terapresiasi paling 

tinggi terhadap dolar AS sejauh 

ini (ytd s.d. minggu pertama 

Desember 2017) denga apresiasi 

sebesar 11,20 persen. Sementara di 

pasar SBN, penurunan yield SBN 

seri benchmark sebesar 87 – 149 

bps sejauh ini (ytd s.d. minggu 

pertama Desember 2017) juga 

tampak wajar. 

Bagaimanakah dengan instrumen 

baru seperti mata uang digital, 

bitcoin misalnya? Bitcoin yang 

pada awal 2016 dihargai US$466 

per koin, terus meroket sepanjang 

2017 ini dan sempat mencapai 

lebih dari US$19.000 per koin. 

Kenaikan ribuan persen dalam 

waktu singkat tentunya bukan hal 

yang wajar. Namun, bagi orang 

atau investor yang telah benar 

– benar memahami karakteristik 

bitcoin dan memahami bisnis 

prosesnya, mungkin merasa hal 

itu merupakan hal yang wajar. 

Ketakutan dan keserakahan 

investor telah menciptakan pasar 

baru yang mungkin belum benar 

– benar dipahami oleh sebagian 

besar pelaku pasarnya. Hal – 

hal seperti ini yang berpotensi 

memunculkan bubbles yang 

berlebihan dan bisa berujung pada 

hal yang buruk. 

Apabila kita mengingat kembali 

kondisi sesaat sebelum krisis 

keuangan global di AS, sejatinya 

negara di kawasan ASEAN 

termasuk Indonesia, sudah jauh 

lebih baik dibanding kondisi pada 

saat 1997 – 1998.

Kondisi pre-krisis: bubbles
Di banyak episode krisis, terdapat 

dua fase atau dua tahapan 

kejadian yang biasanya terjadi 

berurutan, yaitu pertama, fase 

build up terbentuknya bubbles dan 

ketidakseimbangan, dan kedua, 

fase krisis dimana risiko yang telah 

terbentuk sebelumnya menjadi 

termaterialisasi (Brunnermeier & 

Oehmke, 2013). Bubbles itu sendiri 

dapat diartikan sebagai kenaikan 

harga yang signifikan pada aset 

– aset atau instrumen keuangan 

dan sebetulnya merupakan 

hal yang tidak terelakkan di 

dalam pasar keuangan yang 

semakin berkembang (Contessi 

& Kerdnunvong, 2015; Malkiel, 

Tabel 2 Short Term External Debt % of Foreign Exchange Reserves

Year Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand

1996 176.60 39.68 79.23 n/a 128.37

1997 198.14 69.58 161.63 n/a 149.02

1998 88.55 32.28 63.16 n/a 100.42
2007 33.93 22.65 32.60 488.58 39.63

2008 41.31 42.10 29.87 423.24 30.02

2013 44.35 76.24 22.91 394.61 38.92

2015 37.30 98.59 20.87 392.85 35.22

Source: Thomson-Reuters

Tabel 3 Foreign Exchange Reserves: Months of Import

Year Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand

1996 5.10 4.13 3.72 7.03 6.28

1997 4.78 3.16 2.44 6.47 4.99

1998 9.97 5.26 3.75 8.87 8.15

2007 8.86 8.21 6.50 7.41 7.30

2008 4.62 6.90 6.99 6.52 7.25

2013 6.20 7.59 14.19 8.70 7.62

2015 8.68 6.22 12.22 9.94 8.84

Source: Thomson-Reuters
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telah banyak pihak termasuk 

ekonom ternama AS yang 

mengkhawatirkan terkait bubbles 

subprime mortgage pada saat itu. 

Namun, banyak dari mereka 

yang menganggap hal itu hanya 

sebatas fraud, bukan bubbles yang 

berlebihan. Di kemudian hari, tokoh 

seperti Ben Bernanke, mantan 

presiden the Fed, bank sentral AS, 

mengakui bahwa ternyata subprime 

mortgage AS telah terderivasi begitu 

dalam, sehingga menciptakan 

sistem pasar yang kompleks 

dan menjadi sangat sulit untuk 

dideteksi seberapa besar dampaknya 

terhadap sistem keuangan secara 

keseluruhan. Belakangan kemudian 

terbukti bahwa dampak subprime 

mortgage tersebut jauh lebih besar 

dari yang diperkirakan.

Global exogenous shocks

Bagi negara – negara emerging 

seperti Indonesia, sangat mungkin 

bubbles yhang telah terbentuk di 

pasar keuangan global yang apabila 

pecah, akan turut memberikan 

dampak yang signifikan dan 

mempengaruhi perekonomian 

domestik. Salah satu alat yang bisa 

digunakan untuk mendeteksi sedini 

mungkin tingkat stres di pasar 

keuangan global, yaitu dengan 

terus memonitor pergerakan 

aset – aset keuangan tidak hanya 

di pasar domestik, tetapi juga di 

pasar beberapa negara emerging 

yang memiliki karakteristik mirip 

dengan Indonesia. Gambar 1 dan 

Gambar 2 menunjukkan bahwa 

aset – aset di pasar keuangan 

bergerak dengan arah yang sama 

selama periode – periode terdapat 

tekanan dari global. Adapun aset 

– aset yang diamati pada gambar 

tersebut adalah CDS spread sebagai 

indikator persepsi investor atas 

risiko gagal bayar surat utang 

suatu negara, instrumen saham, 

dan nilai tukar terhadap dolar 

AS. Kondisi fundamental ekonomi 

yang buruk, diikuti bubbles yang 

berlebihan, kemudian adanya shocks 

secara bersamaan tentunya dapat 

menyebabkan terjadinya krisis, 

apalagi di era sekarang ini yang 

informasi dapat menyebar dengan 

sangat cepat.

Desc. Countries 9/5/2008 9/12/2008 9/19/2008 9/26/2008 10/3/2008 10/10/2008 10/17/2008 10/24/2008 10/31/2008 11/7/2008 11/14/2008 11/21/2008
Indo 7 7 8 10 8 10 10 10 1 2 10 10
EM 10 4 10 5 10 10 8 10 1 1 10 10
Indo 10 9 2 6 9 10 2 10 10 9 10 10
EM 10 8 7 7 10 10 7 10 1 7 10 10
Indo 10 10 1 9 8 10 10 10 5 1 10 10
EM 10 9 9 8 10 10 10 10 1 1 10 10
Indo 9 9 4 8 8 10 7 10 5 4 10 10
EM 10 7 9 7 10 10 8 10 1 3 10 10

CDS Spread

Currency

Stock

Composite

Desc. Countries 3/29/2013 4/12/2013 4/19/2013 4/26/2013 5/3/2013 5/10/2013 5/17/2013 5/24/2013 5/31/2013 6/7/2013 6/14/2013 6/21/2013
Indo 10 1 7 3 2 4 9 10 9 10 9 10
EM 8 1 7 3 3 2 9 9 9 9 6 10
Indo 3 4 5 6 6 5 7 6 9 6 5 10
EM 5 2 8 4 3 8 9 8 10 5 6 10
Indo 1 6 4 7 8 1 5 6 9 10 9 10
EM 2 9 7 3 2 3 4 7 9 10 10 10
Indo 5 4 5 5 5 3 7 7 9 9 8 10
EM 5 4 7 3 3 4 7 8 9 8 7 10

CDS Spread

Currency

Stock

Composite

Gambar 1 Periode krisis keuangan global 2018

Gambar 2 Periode taper tantrum AS 2013

Catatan: 
• Variables: CDS Spread, Currency per USD, Stocks; Weekly data; Emerging markets economies covered: Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, 

Korea, India, Mexico, Brazil, Russia, Turkey, South Africa
• Indo: Indonesia; EM: Emerging markets economies
• Green: normal condition; Orange-Red: Periods of financial distress
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Instrumen kebijakan

Sejak krisis keuangan global, tidak 

hanya fundamental perekonomian 

Indonesia yang sudah lebih baik, 

berbagai instrumen kebijakan telah 

dikembangkan sebagai senjata 

untuk mencegah dan menghadapi 

apabila terjadi hal – hal buruk 

pada sistem keuangan. Salah satu 

instrumen utama dan menjadi 

tonggak sejarah Indonesia, yaitu 

disahkannya Undang-Undang 

Pencegahan dan Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan (UU PPKSK) 

Nomor 9 tahun 2016. Salah satu 

konsep utama dalam UU tersebut 

yaitu diperkenalkannya konsep 

bail in atau bahwa penanganan 

permasalahan bank sistemik 

menggunakan sumber daya bank 

itu sendiri dan pendekatan bisnis 

tanpa menggunakan anggaran 

negara (bail out). Hal penting yang 

juga ditekankan pada UU ini, yaitu 

bahwa tindakan pencegahan akan 

lebih diutamakan atau menjadi 

prioritas pertama yang dilakukan 

untuk menjaga tingkat kesehatan 

bank.

Selain UU PPKSK, Bank Indonesia 

sebagai otoritas moneter juga 

telah memiliki alat kebijakan lain, 

antara lain counter cyclical buffer 

(CCB) atau bahwa bank harus 

menyuntikkan modal dalam kondisi 

tertentu apabila diperlukan dan 

instrumen loan to value (LTV) 

ratio yang dapat digunakan untuk 

mencegah kredit yang berlebihan. 

Dalam konteks kerja sama bilateral 

dengan negara lain, Bank Indonesia 

sudah menandatangani Billateral 

Local Currency Swap Agreement 

dengan beberapa negara seperti 

Australia, Jepang, Korea, dan 

Tiongkok. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengurangi ketergantungan 

terhadap dolar AS. Selain itu, dalam 

konsteks kerja sama multilateral, 

terdapat Chiang Mai Initiative yang 

ditujukan sebagai dukungan apabila 

ada masalah di neraca pembayaran 

dan masalah likuiditas.

Penutup
Kita tidak pernah tahu apa yang 

akan terjadi ke depan, terutama 

dinamika shocks yang akan muncul 

termasuk dari sisi geopolitik. 

Namun, kita dapat mempersiapkan 

diri sebaik mungkin dan sejauh ini 

Indonesia sudah jauh lebih siap 

apabila terjadi hal – hal yang tidak 

diinginkan di sistem keuangan kita. 

Fundamental ekonomi dan sistem 

keuangan sudah jauh lebih baik 

dibanding 20 atau 10 tahun yang 

lalu. Alat kebijakan juga sudah 

lebih lengkap dan komprehensif 

termasuk dengan dasar hukum 

yang gambling. Seandainya terjadi 

krisis pun, Indonesia sudah jauh 

lebih siap.
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Mencari Format Terbaik  
Pemberlakuan Kebijakan  
Pungutan OJK Kepada Pelaku  
Sektor Jasa Keuangan
|| Lokot Zein Nasution *)

Harus diakui, kebijakan pemberlakuan pungutan OJK 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 11 Tahun 2014 cukup menimbulkan polemik, 

terutama di kalangan pelaku sektor jasa keuangan 

maupun dari pengamat. Meskipun kebijakan ini sudah 

berjalan, namun polemik atas kebijakan tersebut masih 

berlangsung sampai sekarang. Persoalan ini akibat dua 

pendapat yang masih sulit ditemukan titik temunya, 

yakni pihak yang sepakat dengan kebijakan pungutan, 

namun di pihak lain juga terdapat pendapat yang 

kontra. Kedua kontestasi pendapat tersebut berdiri 

atas argumen masing-masing yang relevan dan dengan 

landasan yang kuat.

Beberapa pihak yang sepakat mengatakan siap 

melaksanakan aturan tersebut. Pihak yang mendukung 

kebijakan pungutan berargumen bahwa kebijakan 

tersebut memang dibutuhkan dalam rangka 

mewujudkan OJK yang mandiri. Kemandirian OJK 

sangat diperlukan untuk lebih bisa meningkatkan 

kinerja lembaga, terutama digunakan untuk 

pembiayaan kegiatan operasional, administratif, 

pengadaan aset, serta kegiatan pendukung 

lainnya. Kemandirian pembiayaan juga sangat penting 

untuk menciptakan fleksibilitas dan efisiensi peraturan 

dan akuntabilitas sektor jasa keuangan, termasuk 

http://www.inreads.com

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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didalamnya bagi peningkatan 

kinerja pengawasan terhadap 

konglomerasi keuangan. Kebijakan 

pungutan OJK dilandasi oleh tujuan 

agar kegiatan sektor jasa keuangan 

dapat terselenggara secara teratur, 

adil, transparan dan akuntabel, dan 

dapat mewujudkan sistem keuangan 

yang tumbuh secara berkelanjutan.

 Namun, hal sebaliknya 

terjadi di lingkungan pendapat 

yang kontra, dimana sebagian 

pelaku mengklaim sudah 

membayar pajak yang tinggi, maka 

kebijakan pungutan dinilai sangat 

memberatkan. Keberatan juga 

datang dari beberapa pihak yang 

mengungkapkan bahwa mereka 

merupakan penyumbang terbesar 

pungutan OJK. Akan tetapi, 

manfaat pungutan diklaim belum 

dirasakan. Adanya pihak yang 

kontra tersebut mencerminkan 

bahwa kebijakan pungutan OJK 

merupakan kondisi yang sudah 

genting untuk dirubah. Dalam 

konteks kelembagaan, kegentingan 

akibat ketidaksepakatan aturan 

main cukup berisiko dalam 

menimbulkan keguncangan 

institusi.

Kebijakan Pungutan Sebagai 
Konsekuensi Atas Biaya 
Transaksi OJK yang Tinggi
Harus disadari oleh para pihak baik 

yang pro maupun kontra, bahwa 

pemberlakuan kebijakan pungutan 

oleh OJK kepada pelaku sektor jasa 

keuangan pada dasarnya memang 

sangat dibutuhkan semata untuk 

menyokong tugas dan fungsi OJK 

agar dapat berjalan secara optimal. 

Kesuksesan atas pelaksanaan tugas 

dan fungsi OJK ini merupakan 

agenda yang krusial, mengingat 

OJK dibebani amanah berupa 

tugas dan fungsi yang berat untuk 

menjaga stabilitas sektor jasa 

keuangan.

 Tugas dan fungsi OJK 

secara tegas dituangkan dalam 

perundang-undangan sebagai dasar 

pembentukan OJK, diantaranya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1999 Tentang Bank Indonesia, 

yang kemudian diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2004. Dalam undang-undang 

tersebut, khususnya di Pasal 34 

mengamanatkan perlunya tugas 

pengawasan. Konten dari Pasal 34 

adalah untuk memberikan otoritas 

pengaturan dan pengawasan bagi 

OJK kepada para pelaku sektor 

jasa keuangan, baik perbankan 

maupun non-bank. Selepas Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004, 

kemudian muncul Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2009 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1999 Tentang 

Bank Indonesia. Tugas  OJK 

sebagaimana diamanahkan oleh 

perundang-undangan tersebut 

merupakan persoalan yang berat 

karena OJK dituntut harus bisa 

meningkatkan kinerja organisasi 

agar dapat menjaga stabilitas sistem 

keuanganyang optimal.

 Kehadiran OJK sangat 

dibutuhkan untuk menciptakan 

fleksibilitas dan efisiensi peraturan 

dan akuntabilitas sektor jasa 

keuangan (Pradiptyo et.al, 2010). 

Kebutuhan ini semakin mendesak 

bila berkaca pada pengalaman 

krisis tahun 1997-1998 yang begitu 

membekas sehingga menimbulkan 

kesadaran pentingnya pemisahan 

fungsi pengawasan makroprudensial 

(pengawasan makro) yang dilakukan 

oleh BI dan mikroprudensial 

(pengawasan mikro) yang 

dibebankan kepada OJK. Model 

pemisahaan ini sangat penting bagi 

pencegahan dan penanganan krisis 

keuangan, sehingga potensi krisis 

bisa dimitigasi. Fungsi pengawasan 

yang diemban oleh OJK juga sangat 

penting untuk meminimalisir tindak 

kejahatan, baik dari sistem maupun 

dari lembaga keuangan. 

 Tugas berat yang diemban 

oleh OJK berimplikasi pada 

biaya operasional dan supervisi 

yang tergolong tidak murah 

(Christiani, 2014). Bagaimanapun, 

kelembagaan OJK adalah bersifat 

baru yang terpisah dari induknya 

(Bank Indonesia, Bapepam LK) 

sehingga membutuhkan biaya 

kelembagaan yang juga baru. 

Beberapa biaya yang keluar 

adalah seperti biaya legalitas, 

kebutuhan sumberdaya manusia 

dan teknologi, penetapan struktur 

organisasi, kerangka hukum, 

integrasi proses penganggaran, 

rencana strategik, standard operating 

procedure, pembuatan aturan main 

(rules of the game), dan beberapa 

biaya yang terkait dengan faktor 

eksternal. Peralihan sumberdaya 

manusia dan teknologi dari BI 

dan Bapepam LK ke OJK secara 

otomatis akan membutuhkan biaya 

yang tinggi. Kebutuhan biaya 

ini juga menyangkut kebutuhan 

waktu yang relatif lama untuk 

sistem pengawasan agar dapat 

mapan dalam mengawasi para 

pelaku sektor jasa keuangan.

Bagaimanapun, biaya untuk 

pengawasan adalah semakin besar 

karena pertumbuhan pelaku di 

sektor jasa keuangan sangat cepat 

dengan kompleksitas dan risiko 
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yang semakin tinggi.

Kebutuhan pendanaan OJK 

yang tinggi kemudian menjadi 

wajar apabila OJK diberikan 

kewenangan untuk melakukan 

kebijakan pungutan demi 

mengoptimalkan tugas dan fungsi 

OJK bagi pengembangan sektor 

keuangan. Kebijakan ini diatur 

dalam PP Nomor 11 Tahun 2014, 

yang kemudian dioperasionalkan 

dalam Peraturan OJK Nomor 3/

POJK.02/2014 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pungutan. Maka 

dari itu, pemberlakuan kebijakan 

pungutan memang sangat penting 

dan relevan dilakukan semata 

bertujuan bagi kemandirian 

OJK dalam membiayai kegiatan 

operasionalnya. Bagaimanapun, 

pungutan dalam PP Nomor 

11 Tahun 2014 merupakan 

implementasi dari amanah UU OJK 

pasal 34, 35, 46, dan 37 mengenai 

anggaran OJK. Kebijakan pungutan 

dilakukan melalui pengenaan 

besaran pungutan yang adil, 

wajar dan mempertimbangkan 

keberlanjutan usaha pada jasa 

sektor keuangan yang ditarik 

pungutan.

Kebijakan Pungutan Dalam 
Persimpangan Jalan
 Meski kebijakan pungutan 

dibutuhkan karena adanya struktur 

biaya OJK yang mahal, namun 

kebijakan ini sebenarnya memang 

masih dalam posisi di persimpangan 

jalan. Dari perspektif kebutuhan 

kelembagaan, kebijakan pungutan 

memang sebuah kewajaran karena 

memang dibutuhkan untuk 

memenuhi biaya operasional demi 

menjaga kinerja OJK agar optimal. 

Namun dari perspektif kepatutan, 

kebijakan ini berada dalam posisi 

yang sulit, yakni diantara patut dan 

kurang patut.

Dari sisi kepatutan, kebijakan 

pungutan OJK dikaitkan dengan 

aspek kemandirian, yaitu 

pemberlakuan kebijakan pungutan 

merupakan solusi ketika biaya 

transaksi OJK sangat tinggi. 

Kebijakan pungutan dinilai sebagai 

jalan keluar untuk mewujudkan 

kemandirian OJK, karena dengan 

adanya pungutan maka OJK tidak 

lagi tergantung dengan APBN. 

Bagaimanapun, ketergantungan 

yang tinggi terhadap APBN 

merupakan sebuah kemunduran 

karena lembaga pengawas seperti 

OJK dituntut untuk mandiri. 

Ketergantungan yang tinggi pada 

APBN juga menjadi cerminan 

bahwa lembaga seperti OJK dinilai 

lemah dalam menggali sumber 

pembiayaan alternatif.

Selain itu, kebijakan pungutan 

dianggap sebagai solusi terbaik 

yang merepresentasikan kreativitas 

organisasi dalam menciptakan 

kemandirian kelembagaan atas 

tuntutan struktur biaya transaksi 

yang tinggi. Kemandirian 

pendanaan OJK semakin krusial, 

mengingat pelaksanaan OJK 

dilakukan atas dua risiko yang 

melekat, yaitu: (i) risiko pada masa 

transisi (transition risk); dan (ii) 

risiko penanganan krisis (crisis 

management risk). Keduanya harus 

disokong oleh pendanaan yang 

ketat dan stabil.

Dari sisi kekurang patutan, 

kebijakan pungutan OJK dikaitkan 

dengan aspek independensi,  

yaitu kebijakan pungutan justru 

tidak menjadikan OJK sebagai 

lembaga yang independen. 

Independensi hanya bisa dilakukan 

jika OJK hanya tergantung pada 

sumber pembiayaan APBN. 

Adanya pungutan menggambarkan 

sebagai sebuah sponsor pendanaan 

yang menjadikan OJK tidak lagi 

independen.

Sumber pembiayaan yang 

bersumber dari APBN 

mencerminkan bahwa lembaga 

OJK memang sesuai dengan 

amanah publik, karena sumber 

APBN merupakan milik publik 

(masyarakat) yang sudah membayar 

pajak. Kebijakan pungutan justru 

menjadikan OJK cenderung lemah 

dan terbuka atas ragam intervensi 

yang masuk dari pihak eksternal. 

Hal ini dengan pungutan, maka OJK 

lebih dekat dengan jaringan pelaku 

usaha tertentu. Dengan tata kelola 

pungutan yang belum sistematis, 

justru berisiko pada ketergantungan 

yang tinggi terhadap industri atau 

diistilahkan sebagai industry capture. 

Ketergantungan terhadap pungutan 

bisa menjadikan OJK sebagai 

lembaga yang lemah jika industri 

yang diawasi mengalami kelesuan, 

yang artinya nominal pungutan 

akan mengalami penurunan. 

Selain independensi, kebijakan 

pungutan juga dianggap kurang 

bisa mengelola reaksi dari para 

pelaku sektor jasa keuangan. Hal 

ini berkaitan dengan potensi protes, 

jika pungutan diberlakukan, dan 

para pelaku sektor jasa keuangan 

merasa terbebani mengingat 

pendirian OJK masih bersifat baru 

dan ada besar kemungkinan para 

pelaku sektor jasa keuangan tidak 

selalu menilai kinerja OJK pada 

level yang memuaskan.

 

Pelajaran dari Beberapa Negara
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Beberapa kondisi yang sulit 

sebagaimana dialami OJK tersebut 

menjadikan kebijakan pungutan 

penuh dengan dilema. Meski 

demikian, perdebatan kebijakan 

pungutan yang dialami oleh 

OJK sebenarnya bukan sebuah 

barang baru, namun sudah lama 

diperselisihkan di tingkat global. 

Harus diakui, beberapa negara 

memang cukup kesulitan dalam 

membuat formula terbaik atas 

kelembagaan yang tepat, yang 

bukan saja mengenai kebijakan 

pungutan, namun juga terkait 

dengan kelembagaan organisasi 

sejenis OJK yang menaunginya. 

Gakeri (2011) menemukan bahwa 

beberapa negara,khususnya di 

negara-negara Afrika telah banyak 

mengeluarkan biaya tinggi dalam 

rangka menemukan kerangka 

kelembagaan yang tepat pada 

lembaga pengawas keuangan.

Beberapa kasus menunjukkan 

bahwa kelembagaan institusi 

sejenis OJK yang lemah 

dapat berimplikasi pada tidak 

optimalnya kebijakan pungutan 

yang diberlakukan. Beberapa 

pandangan menilai bahwa kuat 

atau tidaknya kebijakan pungutan 

OJK sangat tergantung pada kuat 

atau tidaknya kelembagaan yang 

melekat dalam lembaga sejenis OJK 

yang dimaksud. Jika aturan main 

yang diciptakan dalam lembaga 

sejenis OJK lemah, maka besar 

kemungkinan kebijakan pungutan 

juga akan lemah, begitu sebaliknya. 

Kasus ini terjadi baik di negara 

berkembang maupun negara maju.

Bila dipetakan, rezim kebijakan 

pungutan sebagai sumber 

pembiayaan lembaga sejenis OJK 

di berbagai negara secara garis 

besar sebenarnya dapat dibedakan 

menjadi tiga rezim. Pemetaan ini 

didasarkan dari berbagai sumber, 

terutama disarikan dari beberapa 

publikasi seperti PA Consulting 

Group (2009), Pradyptio et.al (2010), 

Gakeri (2011), dimana tiga rezim 

yang dimaksud adalah sebagai 

berikut:

Rezim pertama adalah penerapan 

kebijakan pembiayaan lembaga 

sejenis OJK yang sepenuhnya 

menggantungkan pada APBN. 

Rezim ini berusaha memposisikan 

lembaga sejenis OJK benar-

benar independen dan dapat 

maksimal menjalankan peran dan 

tugasnya tanpa terlalu khawatir 

bagaimana mencukupi kebutuhan 

operasionalisasinya. Independensi 

diharapkan dapat memaksimalkan 

tata kelola kelembagaan yang 

hanya terfokus pada tugas 

pengawasan sektor keuangan. 

Rezim menggantungkan pada 

APBN mempunyai kelebihan yakni 

tidak adanya beban biaya yang 

ditanggung oleh pelaku sektor 

jasa keuangan. Namun, model 

ini cukup menguras biaya APBN 

sehingga jika terjadi pembengkakan 

anggaran maka pemerintah akan 

menaikkan penerimaan APBN 

melalui sektor pajak. Dampaknya, 

yang menanggung beban tersebut 

adalah masyarakat secara luas. 

Penggenjotan sektor pajak bisa 

menekan terjadinya pertentangan 

atau protes dari pelaku sektor 

jasa keuangan. Tetapi, model ini 

juga memberikan ketergantungan 

yang besar terhadap anggaran 

negara dan menjadikan lembaga 

sejenis OJK dinilai kurang mandiri. 

Rezim lembaga sejenis OJK yang 

sepenuhnya menggantungkan 

pada APBN seperti diberlakukan di 

Inggris dan Jepang.

Rezim kedua adalah rezim 

pertengahan, yakni sumber 

pembiayaan lembaga pengawas 

sejenis OJK berasal dari APBN 

dan pungutan dengan komposisi 

yang hampir berimbang. 

Berdasarkan publikasi dari PA 

Consulting Group (2009), rata-

rata komposisi pembiayaan adalah 

sebesar 56% yang dibiayai oleh 

industri yang diawasi (pungutan) 

dan sisanya (44%) berasal dari 

APBN. Tujuan dari rezim ini 

adalah untuk menjadikan lembaga 

sejenis OJK bisa mandiri tanpa 

menggantungkan 100% pembiayaan 

dari anggaran negara.Tetapi, 

alokasi dari APBN juga masih 

diperlukan jika terjadi kelesuan 

kondisi ekonomi, khususnya sektor 

jasa keuangan. Dalam beberapa 

kasus, lembaga sejenis OJK yang 

mengadopsi rezim pertengahan 

rata-rata berhasil menerapkan 

sistem pangawasan secara optimal 

karena ketersediaan anggaran yang 

selalu meningkat karena sumber 

pembiayaan yang terdiversifikasi. 

Meski demikian, kebijakan ini 

mempunyai syarat mutlak yakni 

adanya tuntutan kinerja yang 

optimal dari lembaga sejenis 

OJK yang dimaksud. Tuntutan 

yang dimaksud adalah berkaitan 

dengan kepuasan konsumen (para 

pelaku sektor jasa keuangan) atas 

pelayanan yang diberikan produsen 

(lembaga sejenis OJK). Rezim 

pertengahan rata-rata diterapkan 

pada negara-negara pasifik seperti 

Korea Selatan dan Australia, dan 

juga negara Eropa Barat seperti 

Perancis.

Rezim ketiga adalah rezim yang 

mengadopsi sepenuhnya sumber 

pembiayaan lembaga sejenis 



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2017
36

ANALISIS

OJK dari kebijakan pungutan. 

Kelebihan dari rezim ketiga 

adalah terciptanya independensi 

lembaga sejenis OJK karena biaya 

operasional tidak menggantungkan 

dari lembaga lain (kementerian) 

atau dari negara. Oleh karena 

itu, kecil kemungkinan terjadi 

intervensi dari pihak luar pada 

setiap tindakan yang dilakukan 

oleh lembaga sejenis OJK yang 

dimaksud. Namun, pemberlakuan 

rezim ini harus dilakukan secara 

hati-hati (prudent), terutama 

pentingnya memperhatikan 

kinerja lembaga sejenis OJK 

yang dimaksud dalam rangka 

memuaskan para pelaku sektor jasa 

keuangan, sehingga pemberlakuan 

pungutan tidak membebankan para 

pelakunya. Rezim yang mengadopsi 

sepenuhnya sumber pembiayaan 

lembaga sejenis OJK dari kebijakan 

pungutan mayoritas diadopsi oleh 

negara-negara Eropa Timur (seperti 

Estonia dan Slovakia) dan Asia 

Timur (seperti Hong Kong). 

Mencari Format Terbaik 
Terlepas dari perdebatan patut 

atau tidaknya kebijakan pungutan 

OJK, tetap saja bahwa kebijakan 

pungutan sudah dikeluarkan dan 

harus dioptimalkan. Pemerintah 

dalam hal ini mendukung kebijakan 

pungutan OJK, namun di satu 

sisi juga harus memperhatikan 

beberapa masukan berupa kritik 

agar pemberlakuan kebijakan 

pungutan OJK bisa menghasilkan 

win-win solution bagi semua 

pihak. Maka dari itu, pekerjaan 

yang harus dilakukan ke depan 

adalah mengoptimalkan kebijakan 

pungutan agar dapat berjalan sesuai 

dengan jalur yang sudah ditetapkan 

oleh beberapa stakeholders, terutama 

dari Kementerian Keuangan, OJK, 

dan Bank Indonesia. Meski tidak 

menutup kemungkinan kebijakan 

pungutan akan direvisi.

 Titik persoalan dalam 

rangka revisi kebijakan pungutan 

terletak pada beberapa masukan 

yang dinilai belum konstruktif 

dalam membantu menjelaskan 

mengapa kebijakan pungutan 

OJK dilakukan, terutama seputar 

kelebihan dan kelemahan, serta 

beberapa risiko yang dapat 

ditimbulkan. Maka dari itu, 

dibutuhkan telaah kritis khususnya 

terkait dengan format kebijakan 

yang bisa dijadikan sebagai 

argumen untuk melaksanakan 

kebijakan pungutan yang optimal. 

Telaah ini dapat dikaitkan dengan 

pelajaran dari beberapa negara 

yang mengadopsi kebijakan lembaga 

sejenis OJK.

Jika diasumsikan kebijakan 

pungutan OJK akan direvisi, maka 

tulisan ini merekomendasikan 

model revisi yang bersifat jalan 

tengah atau moderat, yakni 

tidak menyepakati penghapusan 

pungutan OJK, namun di sisi 

lain juga berusaha meminimalisir 

potensi protes dari para pelaku 

sektor keuangan. Berdasarkan 

beberapa kajian teoritis dan 

pelajaran dari kasus empiris di 

beberapa negara, model kebijakan 

yang moderat mirip dengan 

pemberlakuan kebijakan tarif pajak, 

dimana prinsip dari pengenaan 

tarif pajak pada dasarnya harus 

memperhatikan dua hal, yaitu: (i) 

dasar pengenaan pajak; dan (ii) 

memperhatikan besaran tarif pajak. 

Litman (2017) mengemukakan 

bahwa mekanisme tarif mempunyai 

peran penting kontribusinya bagi 

efisiensi dan pilihan kebijakan. 

Dalam berbagai kasus empiris, 

pemerintah seringkali mengenakan 

tarif pajak yang tinggi agar 

perolehan pendapatan negara dapat 

maksimal. Namun secara teoritis, 

pengenaan tarif pajak yang lebih 

tinggi tidak selalu menghasilkan 

total penerimaan yang maksimal 

(Pignatoro, 1973). Hal ini juga 

berlaku pada pengenaan pungutan, 

dimana target pemasukan OJK yang 

tinggi dari pungutan tidak selalu 

menghasilkan total penerimaan 

yang maksimal.

Dalam konsep tarif pajak, total 

penerimaan yang maksimal 

tergantung dari respons wajib 

pajak terhadap permintaan dan 

penawaran barang yang dikenakan 

tarif pajak yang tinggi tersebut. 

Teori ini juga berlaku pada kasus 

kebijakan pungutan OJK, dimana 

total penerimaan yang maksimal 

tergantung dari respons para pelaku 

sektor jasa keuangan terhadap 

kegiatan usaha yang mereka 

jalankan. Bila mengacu pada kondisi 

eksisting yang sekarang, maka 

kebijakan pungutan OJK tidak 

direspon secara maksimal. Untuk 

itu, diperlukan strategi kebijakan 

agar respon pelaku yang dipungut 

atas kebijakan pungutan OJK bisa 

menerima secara lebih baik.

Menurut Pignatoro (1973), untuk 

menghasilkan total penerimaan 

pajak maksimum maka ditentukan 

oleh kemampuan wajib pajak untuk 

menghindar beban pajak dengan 

mengubah behavior dari wajib 

pajak. Gagasan ini mengasumsikan 

bahwa penyesuaian wajib pajak 

terhadap pengenaan tarif pajak 

tertentu adalah independen 

terhadap jenis pajak dan tarif 

pajak lainnya. Dengan demikian 

pelajaran yang dapat diambil bahwa 

peningkatan penerimaan OJK 
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dari pungutan tidak harus dicapai 

dengan mengenakan tarif pungutan 

yang terlalu tinggi, tetapi dengan 

pengenaan tarif pungutan yang 

lebih proporsional dikombinasikan 

dengan struktur pungutan yang 

meminimalkan penghindaran 

pungutan terhadap pengenaan 

pungutan, maka akan dicapai total 

penerimaan yang maksimum. 

Pendekatan tersebut dapat menjadi 

pelajaran bagi kebijakan pungutan 

OJK, bahwa pungutan merupakan 

sebuah kebijakan yang cukup 

penting bagi operasionalisasi OJK, 

namun tetap harus dilakukan 

secara hati-hati (prudent). Langkah 

relevan yang harus diupayakan 

oleh OJK adalah memperbaiki tata 

kelola dan meningkatkan kinerja 

pelayanan OJK bagi lembaga yang 

diawasi, sehingga diharapkan dapat 

meminimalkan penghindaran 

pungutan.

Agar pengenaan tarif pungutan 

OJK lebih optimal, sebaiknya 

rezim yang diadopsi lebih bersifat 

moderat, yakni seperti diperagakan 

oleh kasus di Australia, Perancis, 

dan Korea Selatan dengan komposisi 

sumber pembiayaan OJK dari APBN 

yang berimbang. Model ini dinilai 

cocok bagi sumber pembiayaan OJK 

karena pembebanan secara utuh 

(100%) dari pungutan cukup berisiko 

menimbulkan friksi. Sementara jika 

100% mengandalkan APBN juga 

cukup berisiko karena menandakan 

bahwa OJK tidak bisa mandiri. 

Syarat dalam memberlakukan 

model moderat adalah tuntutan 

adanya kinerja yang optimal dari 

OJK. Sodoran kebijakan model yang 

moderat dapat menjadi masukan 

bagi OJK yang diharapkan ke depan 

mempunyai kinerja yang optimal 

semata demi sektor keuangan yang 

lebih tangguh.
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T
idak banyak orang yang 

mengetahui dan mengerti 

apa itu saham. Hal ini 

ditunjukkan oleh masih rendahnya 

persentase masyarakat Indonesia 

yang melakukan investasi saham. 

Data terakhir yang dikeluarkan 

oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) 

saat ini jumlah pemain saham 

Indonesia mencapai 1.003.000 

orang atau sekitar 0.4% dari jumlah 

penduduk Indonesia.Secara umum, 

pengertian saham adalah sebuah 

bukti kepemilikan atas sebuah 

perusahaan/badan usaha. Jadi, 

saat kita membeli saham, maka 

kita menjadi salah satu pemilik 

perusahaan tersebut. Karena 

itulah Saham disebut sebagai surat 

berharga, karena saham anda miliki 

merepresentasikan kepemilikan 

anda di perusahaan yang anda 

miliki/beli.

Menurut hemat penulis, ada tiga 

hal yang harus dimiliki oleh orang 

yang ingin melakukan Investasi 

nya pada saham. Pertama, harus 

punya modal (bisa besar bisa 

kecil). Modal bisa diperoleh dari 

simpanan pribadi atau meminjam 

dari pihak ketiga (penulis tidak 

menganjurkan meminjam 

bagi investor pemula). Kedua, 
pengetahuan atau pemahaman dari 

investor terhadap apa itu saham. 

Hal ini bisa mencakup prospek 

keuntungan dan tentunya prospek 

kerugian. Ungkapan yang sangat 

phenomenal dalam berinvestasi 

pada saham adalah “High Risk 

High Return, atau bisa dibalik 

High Return High Risk”. Apa arti 

ungkapan ini? Dalam berinvestasi 

para pakar portfolio sudah sepakat 

bahwa berinvestasi pada saham 

prospek keuntungannya sangat 

besar, jauh lebih besar daripada 

berinvestasi pada sektor riel.  

Sebagai ilustrasi dapat disampaikan 

bahwa keuntungan rata-rata 10% 

per bulan bukan merupakan angka 

yang tinggi, ada beberapa investor 

yang bisa mencapai angka yang 

lebih tinggi lagi. Artinya secara 

kasar dalam setahun investor 

bisa memperoleh laba atau return 

120% per tahun. Kalau investor 

menanamkan modal awalnya 10 

juta rupiah maka dalam setahun 

modalnya naik menjadi 22 juta 

rupiah. Tidak ada tabungan atau 

deposito di bank yang memberikan 

keuntungan (margin) 120%, paling 

tinggi mungkin hanya dikisaran 

10% per tahun. Kalau dibandingkan 

dengan usaha sektor riel yang 

paling menguntungkan pun 

tingkat returnnya masih dibawah 

120%. Kalau begitu berinvestasi 

di saham sangat menguntungkan 

dan bisa cepat menjadi kaya? 

Betul, tetapi pada sisi lain penulis 

perlu menguraikan kemungkinan 

kerugian dalam berinvestasi pada 

saham. Sebelumnya sudah diuraikan 

sisi High Return atau keuntungan 

yang besar. Tapi ada sisi yang 

lain yang disebut dengan High 

Risk yang artinya berinvestasi di 

saham memiliki resiko yang tinggi. 

Kalau prospek keuntungan yang 

diuraikan sebelumnya menyatakan 

bahwa dalam setahun investor 

bisa mendapatkan keuntungan 

sebesar 120% maka sebaliknya 

investor bisa juga bisa rugi 120% 

dalam setahun. Karena itu penulis 

menyarankan sebelum memutuskan 

untuk berinvestasi pada saham 

pelajari dan pahami secara detail 

prospek berinvestasi pada saham. 

Untuk pemula berinvestasi lah 

10% dari modal sendiri (jangan 

uang hasil pinjam). Seiring dengan 

semakin paham dan mengerti pola 

perdagangan saham di pasar modal 

(Bursa Efek Indonesia), investor 

dapat secara perlahan menaikkan 

modalnya menjadi 20% dan 

seterusnya. Bahaya paling besar 

dari investor pemula adalah ingin 

cepat kaya dan rakus sehingga 

bermain dengan nekat dan jor-

joran. Akal sehatnya dikalahkan 

oleh syahwat ingin cepat kaya 

dan tidak melakukan manajemen 

investasi dengan baik. Kalau hal 

ini yang terjadi dapat dipastikan 

cepat atau lambat investor ini akan 

mengalami kegagalan alias gulung 

tikar atau bangkrut. Ketiga, nyali 

(keberanian) memegang peranan 

utama dalam berinvestasi saham. 

Nyali yang rendah akan membuat 

seseorang melihat sisi kelam 

dari berinvestasi pada saham. 

Seseorang yang tidak atau kurang 

bernyali akan memahami saham 

sebagai bisnis yang menakutkan. 

Bisa terjual rumah, terjual mobil, 

terlibat hutang macet dan bisa 

berujung kepada gila (hilang akal) 

akibat kegagalan dalam berinvestasi 

pada saham. Bisa dibayangkan 

seorang calon investor saham 

yang punya modal dan punya 

pengetahuan akan mundur ketika 

nyalinya berkata “wow bisnis ini 

menakutkan dan berisiko tinggi”. 

Untuk menjembatani ketakutan dan 

keberanian atau antara yang “tidak 

bernyali” dan “bernyali nekat” 

dalam bermain saham, penulis 

mencoba menyajikan sisi positif dan 

sisi negatif dalam berinvestasi pada 

saham.

Sisi positif.
Ada beberapa hal yang ingin 

penulis bahas berkaitan dengan 

sisi positif dalam berinvestasi 

saham. Pertama dari sisi investor 

dimana dengan berinvestasi 

saham maka ada peluang bagi 

investor untuk mendapatkan 

income tambahan yang tinggi. 



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2017
40

ANALISIS

Kedua investasi investor tersebut 

akan menjadi sumber pendanaan 

bagi emiten (perusahaan yang 

menjual saham di bursa) untuk 

modal kerja yang digunakan untuk 

meningkatkan usaha emiten baik 

dalam bentuk memproduksi barang 

atau jasa. Hingga secara tidak 

langsung investor saham telah 

berkontribusi dalam menggerakkan 

perekonomian. Ketiga, perdagangan 

saham dan deviden perusahaan 

menjadi objek pajak pemerintah 

yang artinya investor saham telah 

membantu pemerintah dalam 

memperoleh pendapatan negara 

yang nantinya akan digunakan 

pemerintah dalam menjalankan 

roda pemerintahan.

Sisi negatif.
Disamping sisi positif ada juga 

beberapa sisi negatif dari bermain 

saham khususnya di Indonesia. 

Pertama, pasar modaln Indonesia 

belum mature atau dewasa 

ditunjukkan dari rendahnya 

nilai kapitalisasi pasar modal 

Indonesia yang saat ini masih 

dibawah Singapura, Malaysia 

dan imbang-imbang dengan 

Thailand. Akibat dari rendahnya 

nilai kapitalisasi di pasar modal, 

maka ada kecenderungan pasar 

saham dikuasai atau didominasi 

oleh investor corporate bukan oleh 

investor individu (perorangan). 

Kedua, ada juga beberapa bandar 

atau individu di bursa yang 

melakukan penggorengan terhadap 

harga saham yang mereka bawa 

keatas dan kebawah untuk 

dimanfaatkan para bandar ini demi 

keuntungan mereka. Hal ini jelas 

merugikan bagi investor retail 

atau individu dengan modal yang 

pas-pasan bahkan ada yang sampai 

berani pinjam dana ke pihak tiga 

baik bank, maupun dari lembaga 

keuangan lainnya. Lebih parah lagi 

kalau pemain saham pemula ini 

menjual asset seperti rumah atau 

kendaraan untuk bermain saham.

Keamanan Berinvestasi di Pasar 
Modal.
Salah satu yang membuat orang 

segan melakukan investasi di Pasar 

Modal adalah Karena maraknya 

kasus penipuan yang terjadi di 

pasar modal beberapa tahun 

lalu berupa penggelapan uang 

para investor yang dilakukan 

oleh perusahaan pialang seperti 

kasus PT Sarijaya yang melarikan 

sejumlah besar para nasabah 

pada tahun 2009 dan investasi 

bodong Antaboga Delta Sekuritas 

(ADS) pada tahun 2008. Namun 

kasus penipuan di Pasar modal 

Indonesia (BEJ) bisa dikatakan 

sudah tidak pernah terjadi lagi sejak 

diterapkannya sistem baru. Adikun 

Basirun, Direktur Teknologi dan 

Manajemen Risiko BEI mengatakan, 

sistem keamanan informasi di bursa 

efek memiliki tingkat berlapis. “Ada 

beberapa keamanan seperti firewall. 

Jaringan pertukaran data di sini 

terintegrasi dan dedicated untuk 

kalangan sendiri,” ujarnya. Adikun 

mengatakan kalangan sendiri yang 

dimaksud disini adalah pihak-pihak 

yang berurusan dengan BEI seperti 

anggota bursa (sekuritas), Kliring 

Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), 

Kustodian Sentral Efek Indonesia 

(KSEI). PT Bursa Efek Indonesia 

(BEI) punya cara sendiri untuk 

meningkatkan keamanan data 

investor dan transaksi perdagangan 

yang saat ini telah menggunakan 

sistem elektronik yang terhubung 

dengan jaringan internet.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio 

mengatakan bahwa setiap tahun 

BEI mengalokasikan 10% dari total 

anggaran otoritas pasar modal 

tersebut untuk meningkatkan 

kualitas alias upgrade teknologi 

informasi, termasuk di dalamnya 

keamanan sistem. “Budget IT kita 

adalah 10% dari total budget. Jadi itu 

internal kita kira-kira segitu,” kata 

dia dalam acara diskusi berjudul 

Cyber Security di Gedung Merdeka, 

Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Berikut penulis ingin menjelaskan 

beberapa pihak yang terlibat 

langsung dalam keamanan dan 

kelancaran transaksi di pasar Modal 

(BEI).

PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia (KSEI) merupakan 

Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian (LPP) di pasar modal 

Indonesia, yang didirikan di Jakarta, 

pada tanggal 23 Desember 1997 dan 

memperoleh izin operasional pada 

tanggal 11 November 1998. Dalam 

kelembagaan pasar modal Indonesia, 

KSEI merupakan salah satu dari 

Self-Regulatory Organization (SRO), 

selain Bursa Efek Indonesia 

(BEI) serta Lembaga Kliring 

dan Penjaminan Efek Indonesia 

(KPEI). Berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal, KSEI 

menjalankan fungsinya sebagai LPP 

di pasar modal Indonesia dengan 

menyediakan jasa kustodian sentral 

dan penyelesaian transaksi Efek 

yang teratur, wajar, dan efisien. 

Pemegang Rekening KSEI terdiri 

dari Perusahaan Efek dan Bank 

Kustodian. Pemegang Rekening 

menggunakan jasa KSEI, salah 

satunya untuk mengadministrasikan 

portofolio investor yang menjadi 

nasabah mereka dengan membuka 
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Sub Rekening Efek di KSEI. Dengan 

dibukanya Sub Rekening Efek, 

nasabah Pemegang Rekening 

dapat melihat langsung portofolio 

mereka yang tersimpan di KSEI. 

Sesuai fungsinya, KSEI memberikan 

layanan jasa penyimpanan dan 

penyelesaian transaksi Efek, 

meliputi: penyimpanan Efek dalam 

bentuk elektronik, penyelesaian 

transaksi Efek, administrasi 

Rekening Efek, distribusi hasil 

Corporate Action, dan jasa-jasa 

terkait lainnya. Pada akhir tahun 

2009, KSEI bersama SRO lain dan 

Bapepam-LK mencanangkan Proyek 

Pengembangan Infrastruktur 

pasar modal Indonesia. Proyek 

ini dijalankan oleh Bapepam-LK 

serta seluruh SRO dalam suatu 

Tim Pengembangan, dengan 

tujuan mencapai implementasi 

sistem perdagangan Efek yang 

terintegrasi (Straight through 

Processing/STP). Implementasi 

Fasilitas AKSes merupakan 

salah satu komitmen KSEI untuk 

memberikan perlindungan investor 

dengan meningkatkan transparansi 

informasi atas portofolio investasi 

mereka yang tersimpan di KSEI. 

Hal ini pada akhirnya akan 

meningkatkan kepercayaan 

investor untuk berinvestasi di pasar 

modal Indonesia. Dengan Fasilitas 

AKSes, investor sebagai nasabah 

Pemegang Rekening (Perusahaan 

Efek dan Bank Kustodian) dapat 

melakukan monitoring portofolio 

Efek dan dana miliknya dalam 

Sub Rekening Efek yang disimpan 

di KSEI melalui situs http://akses.

ksei.co.id secara online dan real 

time hingga 30 hari terakhir, 

tanpa dikenakan biaya. Jalinan 

kerja sama antara KSEI dan Bank 

Pembayaran dilakukan mengingat 

KSEI sebagai lembaga non 

perbankan tidak dapat menjalankan 

fungsi pemindahbukuan dana, 

terutama untuk transaksi yang 

terkait dengan penerimaan dan 

pembayaran dana kepada pemakai 

jasa. Hal ini terkait juga dengan 

persyaratan penempatan posisi 

dana pada rekening khusus di 

bank yang tercantum dalam 

Peraturan Bapepam-LK No. III.C.6 

tentang Prosedur Operasi dan 

Pengendalian Intern Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian. 

Seluruh dana yang tercatat dalam 

Rekening Efek milik Pemegang 

Rekening akan ditempatkan oleh 

KSEI pada Bank Pembayaran dalam 

rekening giro khusus. Fasilitas 

AKSes merupakan langkah awal 

implementasi Single Investor 

Identification (SID). Selain bertujuan 

untuk meningkatkan kepercayaan 

investor dalam melakukan 

investasi, SID merupakan kunci 

keberhasilan pengembangan 

database investor, yang merupakan 

prasyarat bagi terwujudnya rencana 

pengembangan infrastruktur pasar 

modal STP dan Data Warehouse. 

SID juga memudahkan investor 

dalam melakukan pemantauan 

terhadap catatan kepemilikan Efek, 

data mutasi, serta data instruksi 

yang terkait dengan transaksi 

yang dilakukannya di BEI. Selain 

itu, SID memungkinkan investor 

untuk memantau data perhitungan 

hak dan kewajiban penyelesaian 

transaksi dari KPEI hingga data 

instruksi penyelesaian di KSEI.

PT Kliring Penjamin Efek 
Indonesia (KPEI) memiliki tugas 

yang cukup berisiko. Bayangkan, 

lembaga kliring dan penjaminan 

itu harus mengatur pergerakan 

efek dan dana hasil transaksi 

broker di bursa efek, dan menjamin 

tersedianya dana dan efek yang 

ditransaksikan tersebut. Alhasil, 

KPEI harus memiliki pengendalian 

risiko yang baik. Pengendalian 

risiko tersebut diperlukan untuk 

menjamin penyelesaian transaksi 

bursa agar selesai tepat waktu, 

meredam potensi kerugian yang 

timbul akibat kegagalan partisipan, 

dan menanggulangi kemungkinan 

risiko-risiko ekstrim yang akan 

mengganggu mekanisme pasar. 

Salah satu perangkat pengendalian 

risiko yang diterapkan KPEI 

adalah trading limit.  Besarnya 

trading limit yang dikenakan bagi 

anggota bursa adalah 24 kali 

dari total agunan bebas. Trading 

limit ini merupakan salah satu 

perangkat pengendalian risiko yang 

menggunakan pendekatan colateral 

atau agunan dalam perhitungannya. 

Agunan yang dipersyaratkan 

oleh KPEI bagi anggota kliring 

(AK) terdiri dari agunan online 

dan offline. Yang termasuk dalam 

agunan online adalah uang dan atau 

efek yang terdapat dalam rekening 

agunan masing-masing AK di KSEI. 

Sedangkan agunan offline adalah 

agunan diluar uang dan efek yang 

ada di rekening agunan yaitu surat 

saham bursa, sertifikat deposito, 

serta bank garansi. Dengan adanya 

trading limit, risiko kegagalan 

penyelesaian dapat diminimalkan. 

Karena, setiap kewajiban yang 

muncul akibat transaksi AK di 

bursa akan diperhitungkan dari 

nilai agunan yang dijaminkan 

kepada KPEI. Dengan demikian, bila 

AK gagal memenuhi kewajibannya 

kepada KPEI pada saat jatuh tempo, 

maka KPEI yang berperan sebagai 

penjamin masih memiliki agunan 

untuk menutupi risiko perbedaan 

harga (market risk) yang mungkin 

timbul. Secara kasar agunan yang 
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saat ini ditetapkan oleh KPEI 

adalah sekitar 20-25% dari nilai 

transaksi jual dan beli setelah di 

netting. Dengan agunan sebesar 

itu apakah sudah cukup aman? 

Menurut Hoesen, Kepala Divisi 

Penjaminan KPEI, sebenarnya 

angka tersebut cukup memadai 

untuk saham-saham yang tergolong 

likuid namun sebaliknya terlalu 

kecil untuk saham-saham lainnya, 

dimana risiko fluktuasi harganya 

bisa jauh lebih tinggi dari itu dan 

belum tentu likuid pula. Oleh 

karena itu, menurutnya dalam 

waktu dekat KPEI akan melakukan 

penyesuaian besarnya agunan 

dan haircut. Idealnya, masing-

masing saham memiliki hair cut 

dan kebutuhan agunan yang 

berbeda. Mekanisme trading limit 

yang diterapkan KPEI akan terus 

menerus disempurnakan. Saat ini 

KPEI masih mengandalkan basis 

agunan (collateral based) dan belum 

mempertimbangkan kekuatan 

modal yang dimiliki Anggota Kliring 

(AK). Idealnya, menurutnya masing-

masing AK akan memiliki profil 

risiko sendiri yang akan dinilai dari 

berbagai faktor, sehingga multiplier 

factor trading limit satu AK yang 

sangat sehat akan jauh lebih besar 

ketimbang kelas AK yang biasa-

biasa saja. Ini sedang dipersiapkan 

dan akan diperkenalkan dalam 

waktu dekat. 

PT Penyelenggara Program 

Perlindungan Investor Efek 

Indonesia (P3IEI) atau Securities 

Investor Protection Fund (SIPF) yang 

akan mengganti dana nasabah 

yang hilang karena terjadinya 

hal-hal yang tidak terduga 

menyatakan untuk saat ini investor 

tidak perlu mengkhawatirkan 

keamanan berinvestasi di industri 

pasar modal. Kehadiran P3IEI di 

pasar modal Indonesia sebagai 

lembaga perlindungan investor 

akan mengganti aset nasabah jika 

terjadi penipuan atau penggelapan. 

Investor dan calon investor tidak 

perlu mengkhawatirkan keamanan. 

Direktur Utama Penyelenggara 

Program Perlindungan Investor 

Efek Indonesia, Yoyok Isharsaya 

mengatakan: “Jangan takut 

asetnya akan berkurang karena 

sudah hadir penyelenggara 

program perlindungan investor 

efek indonesia”. Sejak 2013 lalu, 

P3IEI telah meluncurkan dana 

perlindungan modal (DPP) dan dana 

perlindungan aset pada awal 2014.

Kesimpulan.
Prospek investasi Saham di 

Indonesia sangat menjanjikan 

bagi para Investor yang cerdas 

dalam melakukan managemen 

terhadap portfolio sahamnya. 

Tingkat keuntungan yang sangat 

tinggi (high Return) investasi di 

saham mengungguli investasi pada 

tabungan/deposito dan juga pada 

sektor riel. Namun tingkat kerugian 

yang bisa diderita oleh investor juga 

sebanding dengan tingkat tingginya 

keuntungan yaitu tingginya tingkat 

kerugian yang bisa membuat 

investor menjadi miskin. Kuncinya 

adalah manajemen investasi pada 

saham harus benar-benar baik, 

disamping strategi investasi yang 

tidak langsung dengan nilai besar 

tapi dari kecil perlahan-lahan 

meningkat seiring dengan jam 

terbang yang semakin tinggi.

Keamanan berinvestasi pada saham 

di Bursa Efek Indonesia saat Ini 

sudah sangat terjamin karena 

adanya unit-unit penunjang dalam 

sistem perdagangan seperti adanya 

KSEI dan KPEI yang bertanggung 

jawab terhadap keamanan 

berinvestasi di Pasar modal. 

Seandainya kerugian masih terjadi 

karena sesuatu dan lain hal yang 

tidak disangka-sangka ada juga unit 

yang akan mengganti kerugian yang 

dialami oleh investor yang dalam 

hal ini adalah PT Penyelenggara 

Program Perlindungan Investor 

Efek Indonesia (P3IEI) atau Securities 

Investor Protection Fund (SIPF). 

Karenanya para calon investor 

yang ingin mencoba berinvestasi 

pada saham tidak perlu khawatir 

terhadap keamanan berinvestasi 

saham di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 
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Padang, (24/10); Sebagai rangkaian acara menuju 

Annual International Forum on Economic 

Development and Public Policy (AIFED) yang akan 

diselenggarakan pada tanggal 7-8 Desember 2017 

di Bali, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian 

Keuangan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi 

Universitas Andalas (FE UNAND) pada hari Selasa 

(24/10) menyelenggarakan seminar preheating AIFED 

di Aula Gedung Perpustakaan, Universitas Andalas, 

Padang. Seminar preheating bertajuk “Riding the Waves 

of Technological Changes: the Way Forward to Drive 

Productivity and Alleviate Inequality” ini dihadiri oleh 

perwakilan dari pemerintah daerah setempat, pelaku 

usaha serta akademisi di wilayah Sumatera Barat.

Acara inti seminar membagi diskusi ke dalam dua sesi. 

Sesi pertama yang dimoderatori oleh Dr. Sri Maryati, 

Dosen FE UNAND, menghadirkan dua pembicara. 

Pertama, Yasir Niti Samudro, Ph.D, BKF, dengan judul 

paparan “Analisis Pemanfaatan Teknologi Maju dalam 

Industri Manufaktur”. Dan kedua, Ir. Firdaus, M.M., 

Direktur Produksi PT. Semen Padang, dengan judul 

paparan “Peran dan Dampak Pemanfaatan Teknologi 

Maju dalam Industri Semen”. Yasir Niti Samudro 

memaparkan bahwa saat ini dunia sedang masuk ke 

dalam Revolusi Industri yang ke-4 yakni industri yang 

dapat menghubungkan antara sistem fisik dengan 

proses virtual dan siber. Ia juga menyampaikan bahwa 

saat ini pertumbuhan di sektor manufaktur lebih 

didominasi oleh industri yang menggunakan teknologi 

rendah seperti industri mamin, tekstil, alas kaki, kulit 

dan tembakau. Dikatakan Yasir, pemerintah melalui 

Kementerian Perindustrian telah merancang dukungan 

terhadap penggunaan teknologi maju dalam sektor 

manufaktur berupa insentif, infrastruktur dan sistem 

informasi, serta pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. 

Sementara itu, Ir. Firdaus mengungkapkan bahwa 

kemajuan teknologi di industri semen berdampak 

positif pada kinerja PT. Semen Padang. Dengan 

teknologi yang handal, PT. Semen Padang memiliki 

daya saing yang tinggi dan semakin dapat memenuhi 

kebutuhan pasar.

Sesi kedua seminar yang dipandu oleh Dr. Hefrizal 

Handra, Dosen FE UNAND, juga menghadirkan dua 

pembicara, yakni Dr. Cornelius Tjahjaprijadi, peneliti 

BKF, memaparkan “Analisis Mendorong Pertumbuhan 

E-Commerce di Indonesia”, dan Dr. Vera Pujani, Dosen 

FE UNAND, memaparkan “Rekomendasi Kebijakan 

Dalam Rangka Memajukan Industri Manufaktur dan 

E-Commerce Nasional”. Salah satu pembicara, Dr. 

Cornelius mengungkapkan bahwa persentase transaksi 

e-commerce terhadap total transaksi ritel tumbuh dari 

2,4% pada tahun 2005 menjadi 6% pada tahun 2014. Ia 

menyampaikan bahwa kombinasi akses internet yang 

mudah melalui smart phone dan  tingginya pengguna 

medsos semakin mendorong transaksi bisnis online. 

Seminar Preheating AIFED  
Bertema Revolusi Industri digelar di Padang
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Sebagai lembaga intermediasi, perbankan 

mempunyai peran yang vital bagi 

perekonomian. Perbankan akan 

menghimpun dana dari masyarakat 

yang mempunyai surplus dana dan 

menyalurkannya ke masyarakat yang 

membutuhkan dana tersebut. Dengan 

dana kredit, aktivitas perekonomian dapat 

berjalan, memutar roda perekonomian, 

dan bisa mengakselerasi pertumbuhan 

perekonomian. Aktivitas intermediasi 

perbankan ini bisa dilihat pada gambar 

1, perkembangan penyaluran kredit dan 

sumber dana yang didapat dari pihak 

ketiga.

 Selain perbankan, pasar modal juga 

memegang peran penting di sektor 

keuangan. Pasar modal akan menyediakan 

sumber dana bagi perusahaan melalui 

perdagangan efek dengan akumulasi yang 

sangat besar. Di sisi lain, pasar modal 

juga merupakan sarana investasi bagi 

masyarakat. Efek yang diperdagangkan 

dalam pasar modal dapat berupa saham, 

obligasi, maupun produk derivatif. 

Kinerja pasar modal bisa dilihat dari 

perkembangan indeks harga dan nilai 

transaksi yang dilakukan. Gambar 2 

adalah perkembangan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) dan nilai 

transaksi yang dilakukan selama tahun 

2017. 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, OJK

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, OJK

Gambar.1. Perkembangan Kredit dan DPK

Gambar.2. Statistik Pasar Modal
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Disrupsi Inovatif

Inovasi di dalam sebuah industri dan strategi bisnis, 

yang membuat sebuah pasar baru, serta mengganggu 

dan menggantikan pasar lama yang telah ada: 

globalisasi dan perubahan teknologi adalah penyebab 

utama terjadinya disrupsi inovatif.

Teknologi Keuangan (Financial Technology/FinTech) 

Inovasi teknologi di bidang keuangan, antara lain 

meliputi cara bertransaksi, metode pembiayaan, 

manajemen risiko, sokongan pasar, dan manajemen 

investasi..

Inklusi Keuangan

Penyediaan akses kepada masyarakat sehingga mampu 

mendapatkan layanan jasa keuangan seperti layanan 

penyimpanan uang yang aman, transfer, pinjaman, 

investasi, dan asuransi secara lebih efektif.

Economic shock

Kejadian di luar ekonomi yang tidak dapat diperkirakan 

sebelumnya, tetapi dapat membuat perubahan 

signifikan di dalam ekonomi, baik itu perubahan secara 

positif maupun negatif.

Garis Kemiskinan

Jumlah pendapatan minimum yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup standar yang cukup 

di dalam sebuah negara. Per September 2017, garis 

kemiskinan rata-rata di Indonesia adalah Rp400.995/

kapita/bulan untuk perkotaan dan Rp370.910/kapita/

bulan untuk pedesaan.

Produk Domestik Bruto

Keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi di 

dalam suatu negara selama periode tertentu. Produk 

Domestik Bruto merupakan salah satu cara untuk 

menghitung pendapatan nasional dengan memasukkan 

juga pemakaian faktor produksi dari luar negeri di 

negara tersebut.

Densitas Asuransi

Tingkat pembayaran rata-rata asuransi oleh 

masyarakat secara umum, angka densitas ini didapat 

dari perbandingan antara jumlah premi asuransi 

bruto dengan jumlah penduduk pada waktu yang 

bersangkutan.

Angka Penetrasi Asuransi

Persentase total pengeluaran kontribusi asuransi 

masyarakat dibandingkan dengan jumlah total PDB.

Subprime Mortgage

Kredit perumahan (hipotek) yang ditujukan kepada 

debitur atau penerima kredit dengan pendapatan 

rendah; menjadi faktor utama terjadinya krisis 

keuangan global pada 2007-2008 dikarenakan 

banyaknya kasus gagal bayar (default).

Bail out

Pemberian bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah ataupun kreditor kepada entitas yang 

bangkrut atau hampir bangkrut, sehingga dapat 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Glosarium

GLOSARIUM
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P
ada suatu malam, seorang buta berpamitan 

pulang dari rumah sahabatnya. Sang sahabat 

membekalinya dengan sebuah lentera pelita 

Orang buta itu terbahak berkata: “Buat apa saya bawa 

pelita? Kan sama saja buat saya! Saya bisa pulang 

kok.” Dengan lembut sahabatnya menjawab, “Ini agar 

orang lain bisa melihat kamu, biar mereka tidak 

menabrakmu.” Akhirnya orang buta itu setuju untuk 

membawa pelita tersebut. Tak berapa lama, dalam 

perjalanan, seorang pejalan menabrak si buta. Dalam 

kagetnya, ia mengomel, “Hei, kamu kan punya mata! 

Beri jalan buat orang buta dong!” Tanpa berbalas sapa, 

mereka pun saling berlalu.

Lebih lanjut, seorang pejalan lainnya menabrak si buta. 

Kali ini si buta bertambah marah, “Apa kamu buta? 

Tidak bisa lihat ya? Aku bawa pelita ini supaya kamu 

bisa lihat!”. Pejalan itu menukas, “Kamu yang buta! 

Apa kamu tidak lihat, pelitamu sudah padam!” Si buta 

tertegun.

Menyadari situasi itu, penabraknya meminta maaf, “Oh, 

maaf, sayalah yang buta, saya tidak melihat bahwa 

Anda adalah orang buta.”Si buta tersipu menjawab, 

“Tidak apa-apa, maafkan saya juga atas kata-kata 

kasar saya.” Dengan tulus, si penabrak membantu 

menyalakan kembali pelita yang dibawa si buta. Mereka 

pun melanjutkan perjalanan masing-masing.

Dalam perjalanan selanjutnya, ada lagi pejalan yang 

menabrak orang buta kita. Kali ini, si buta lebih 

berhati-hati, dia bertanya dengan santun, “Maaf, 

apakah pelita saya padam?” Penabraknya menjawab, 

“Lho, saya justru mau menanyakan hal yang sama.” 

Senyap sejenak. secara berbarengan mereka bertanya, 

“Apakah Anda orang buta?” Secara serempak pun 

mereka menjawab, “Iya,” sembari meledak dalam tawa.

Mereka pun berupaya saling membantu menemukan 

kembali pelita mereka yang berjatuhan sehabis 

bertabrakan. Pada waktu itu juga, seseorang lewat. 

Dalam keremangan malam, nyaris saja ia menubruk 

kedua orang yang sedang mencari-cari pelita tersebut. 

Ia pun berlalu, tanpa mengetahui bahwa mereka adalah 

orang buta.

Timbul pikiran dalam benak orang ini, “Rasanya saya 

perlu membawa pelita juga, jadi saya bisa melihat jalan 

dengan lebih baik, orang lain juga bisa ikut melihat 

jalan mereka.”

Pelita melambangkan terang kebijaksanaan. Membawa 

pelita berarti menjalankan kebijaksanaan dalam hidup. 

Pelita, sama halnya dengan kebijaksanaan, melindungi 

kita dan pihak lain dari berbagai aral rintangan.

Si buta pertama mewakili mereka yang terselubungi 

kegelapan batin, keangkuhan, kebebalan, ego, dan 

kemarahan. Selalu menunjuk ke arah orang lain, tidak 

sadar bahwa lebih banyak jarinya yang menunjuk 

ke arah dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, ia 

belajar menjadi bijak melalui peristiwa demi peristiwa 

yang dialaminya. Ia menjadi lebih rendah hati karena 

menyadari kebutaannya dan dengan adanya belas kasih 

dari pihak lain. Ia juga belajar menjadi pemaaf.

Penabrak pertama mewakili orang-orang pada 

umumnya, yang kurang kesadaran, yang kurang peduli. 

Kadang, mereka memilih untuk membuta walaupun 

mereka bisa melihat. Penabrak kedua mewakili mereka 

yang seolah bertentangan dengan kita, yang sebetulnya 

menunjukkan kekeliruan kita, sengaja atau tidak 

sengaja. Mereka bisa menjadi guru-guru terbaik kita. 

Tak seorang pun yang mau jadi buta, sudahselayaknya 

kita saling memaklumi dan saling membantu. Orang 

buta kedua mewakili mereka yang sama- sama gelap 

batin dengan kita. Betapa sulitnya menyalakan pelita 

kalau kita bahkan tidak bisamelihat pelitanya. Orang 

buta sulit menuntun orang buta lainnya. Itulah 

pentingnya untuk terus belajar agar kita menjadi 

makin melek, semakin bijaksana. Orang terakhir 

yang lewat mewakili mereka yang cukup sadar akan 

pentingnya memiliki pelita kebijaksanaan.

Sudahkah kita sulut pelita dalam diri kita masing- 

masing? Jika sudah, apakah nyalanya masih terang,  

atau  bahkan  nyaris  padam?  Jadilah pelita, bagi diri 

kita sendiri dan sekitar kita.  Sebuah pepatah berusia 

25 abad mengatakan:  Sejuta pelita dapat dinyalakan 

dari sebuah pelita, dan nyala pelita pertama tidak akan 

meredup. Pelita kebijaksanaan pun, tak kan pernah 

habis terbagi. Bila mata tanpa penghalang, hasilnya 

adalah penglihatan. ikiran yang tanpa penghalang 

hasilnya adalah kebijaksanaan. Lifeblogid.com

RENUNGAN

Jadilah Pelita



Buku ini menjadi dokumentasi dan sarana 

publikasi atas kajian mengenai perubahan 

besar yang terjadi dalam APBN (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara) dalam 

beberapa tahun terakhir. Salah satunya 

adalah kontribusi Migas dalam APBN. 

Kontribusi Migas bagi pendapatan negara 

merosot tajam. Terdapat dua faktor 

utama yang mengakibatkan penurunan 

kontribusi penerimaan ini: (1) harga 

migas dunia yang anjlok, dan (2) produksi 

minyak nasional yang mengalami trend 

penurunan. Selain fenomena tersebut di 

atas, buku ini juga menyoroti fenomena 

cost recovery yang nilainya meningkat 

sementara lifting produksi minyak sedang 

mengalami penurunan. Melihat fenomena 

ini para peneliti di Pusat Kebijakan APBN 

melakukan studi untuk mendapatkan 

informasi yang lebih komprehensif terkait 

aspek fiskal bisnis hulu migas.

Dinamika Bisnis Hulu Migas dalam 

hubungannya dengan negara memberikan 

perspektif menarik untuk didiskusikan 

terutama terkait aspek fiskalnya untuk 

memenuhi tujuan bernegara. Pertanyaan 

sederhana: “Apakah sektor migas telah 

memberikan kontribusi terbaik bagi fiskal?” 

ternyata tidak mudah untuk dijawab. Buku 

ini hanya sebagian kecil kepedulian dari 

peneliti di Badan Kebijakan Fiskal untuk 

memberikan kontribusi diskusi konstruktif 

untuk mencari jawaban atas pertanyaan 

tersebut.

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

Telah Terbit
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