26 | Opini

KAMIS, 29 JULI 2010 | MEDIA INDONESIA

Pentingnya Kebijakan
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ALAM sebuah siklus ekonomi, krisis
itu lumrah. Tidak ada negara yang tak
pernah mengalami krisis. Ibarat manusia, tidak ada yang tak pernah jatuh
sakit. Krisis harus dilihat sebagai ‘momentum
koreksi’. Ketika krisis, permintaan agar pemerintah melakukan intervensi menguat. Hal itu
telihat ketika dunia menghadapi depresi ekonomi di awal abad-20. Ekonom John M Keynes
mengusulkan agar pemerintah melakukan intervensi melalui ekspansi fiskal dengan membiayai
proyek-proyek pembangunan yang mendorong
pertumbuhan.
Ide Keynes mengantarkan dunia keluar dari
depresi ekonomi lebih cepat daripada perkiraan.
Ide itu kembali diadopsi ketika terjadi krisis
keuangan global 2008. Seluruh pemerintah, dari
Amerika, Uni Eropa, hingga Asia, melakukan
ekspansi fiskal, bailout policy.
Kini ekonomi global mulai bangkit. Namun
selama dunia masih berputar, masalah tak akan
pernah berhenti. Di tengah membaiknya kondisi ekonomi dunia, berita kurang baik justru
datang dari dalam negeri. Sebut saja soal tabung
elpiji yang mudah meledak, pasokan listrik yang
belum optimal, dan naiknya harga kebutuhan
pokok tapi gaji tetap.
Pemerintah harus segera mengambil langkah
antisipasi untuk masalah-masalah itu, tetapi
secara luas, pemerintah tetap perlu mendesain
kebijakan ekonomi menyeluruh. Kebijakan yang
minimal memuat empat hal: Analisis dampak,
dimensi waktu dan faktor, peran teknologi, dan
orientasi pasar.
Pertama, analisis dampak. Dalam jangka
pendek, kurang dari setahun, kebijakan ekonomi
sering terlihat tidak populis, tetapi dalam jangka
menengah bisa terbukti menghasilkan manfaat
yang besar. Dampak positif kebijakan ekonomi
sering kali baru terlihat dalam jangka menengah
lima tahun atau panjang 20 tahun. Mengingat
dampak kebijakan ekonomi yang tak bisa dilihat
hanya dalam jangka pendek, setiap negara harus
memiliki skenario strategi ekonomi baik untuk
jangka menengah dan panjang. Strategi membuat

arah pembangunan menjadi jelas, mantap, dan tahan dan politik berubah drastis hingga metak sekadar reaksioner, populis, atau sempit. mengaruhi kebijakan ekonomi. Kini otoritas tak
Skenario strategi membutuhkan analisis biaya- hanya terpusat di Jakarta. Pergeseran wewenang
manfaat yang ‘terukur’. Regulatory impact assess- dan kapasitas fiskal membuat pemerintah kabument (RIA) adalah salah satu metode yang bisa paten dan provinsi ikut menentukan efektivitas
menjawab ‘tantangan’ ini. Ketika kebijakan di- kebijakan. Setiap kebijakan ekonomi harus menlengkapi analisis biaya-manfaat, dampaknya jawab tantangan dua level: pusat dan daerah.
akan terukur dan potensi masalah bisa diantisi- Sementara itu, dimensi faktor mengambil filosofi
pasi sejak awal. Eksekusi kebijakan hanya boleh ’dengan dan tanpa’. Faktor biasanya dianalisis
dilakukan jika pemerintah yakin bahwa nilai dengan mengambil contoh negara maju. Conmanfaat lebih besar daripada biayanya.
tohnya pelayanan pemerintah dengan dan tanpa
Contohnya soal konversi minyak tanah ke ’reformasi birokrasi’. Bagaimana misalnya intabung elpiji 3 kg. Kebijakan itu menghasilkan dustri di negara maju menjadi produktif karena
manfaat berupa penghematan anggaran subsidi pemerintahnya bersih dan kebijakannya efisien
minyak tanah sehingga bisa dialokasikan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Bisa
kebutuhan lain. Nadibayangkan bagaimana RI tanpa reformasi
mun, kebijakan itu
birokrasi. Namun, adopsi contoh dari negajuga harus menghira lain tetap harus dilakukan secara hatitung ‘biaya’. Salah
hati karena tidak semua hal
satu komponen bialayak diterapkan begitu
ya adalah sosialisasi
saja di Indonesia.
dan pengawasan. PeKetiga, peran tekmerintah harus menjanologi. Pada pertengahan
m i n b a h w a s e l u ru h
abad-19, Marx dan Engels yang kontabung dan kelengkapansisten ’mengawal’ kritik terhadap industrialnya sudah memenuhi stanisasi dan kapitalisme menyebutkan produktividar ‘aman’. Informasi yang
tas hanya bisa meningkat bila terjadi perubahan
tidak simetris antara penjual dan
komposisi teknis dari alat produksi. Artinya,
pembeli mewajibkan pemerintah
upah riil hanya bisa naik bila ada kemajuan
menjalankan fungsi pengawasan
teknologi. Upah riil merupakan indikator
sekaligus evaluasi atas konversi
produktivitas. Negara yang memitersebut. Jika distribusi tidak
liki inovasi teknologi industri
diawasi dan pelanggaran
akan memberikan upah riil
tidak diberikan sanksi,
yang lebih tinggi jika
konsumen akan mengadibandingkan dengan
lami eksploitasi. Menegara yang tingkat
masukkan sosialisasi
teknologi industrinya
dan pengawasan serendah. Kuatnya inbagai biaya adalah
dustri di negara maju
penting untuk memembuat banyak
minimalkan potensi
teknolog dari negara
risiko.
berkembang ’enggan’
Kedua, dimensi
kembali ke negara
waktu dan faktor. Diasal mereka. Mereka
mensi waktu mempermemilih tetap bekerja di
jelas gambaran ’sebelum
negara maju karena indan setelah’. Contohnya
dustrinya ada dan keahlian
adalah kebijakan ekonomi
mereka lebih dibutuhkan di
sebelum dan setelah krisis
sana. Di sisi lain, lemahnya in1998. Pascakrisis, sistem pemerindustri lokal negara berkembang
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membuat banyak insinyur lokal bekerja tidak
sesuai dengan bidang mereka.
Pemerintah perlu mendorong pengembangan
teknologi industri pengolahan. Selain sebagai
kunci keberhasilan transformasi ekonomi, pada
hakikatnya, persaingan bukan terjadi secara
vertikal antara alat produksi dan pekerja, tetapi
secara horizontal antara alat produksi satu
negara dan alat produksi negara lain (229 New
Left Review, 1950-1998). Bila inovasi alat produksi dan proses industrialisasi berjalan baik, tak
perlu ’disuruh’, anak bangsa yang menguasai
iptek akan kembali ke Tanah Air dan para insinyur lokal akan kembali bekerja sesuai dengan
bidang keahlian mereka.
Tingginya daya saing industri lokal di pasar
global akan membawa dampak positif pada (1)
pasar saham. Indeks harga saham industri akan
naik karena naiknya permintaan saham industri
lokal. Pasar saham RI akan semakin menarik dan
IHSG menguat. (2) Permintaan tenaga kerja naik
karena kebutuhan industri meningkat. Naiknya
permintaan pekerja industri dan masuknya investasi alat pertanian akan mengurangi kelebihan pekerja di sektor pertanian, meningkatkan
produktivitas per petani dan tentu saja mengurangi pengangguran. Namun, penting diingat
bahwa pengembangan industri dan teknologi
membutuhkan pasokan energi yang stabil, termasuk suplai listrik.
Keempat, orientasi pasar. Hubungan industri
dan perdagangan harus digeser dari orientasi
suplai, sebatas ’mampu membuat’ ke orientasi
permintaan yaitu ’mampu menjual’. Pengusaha
RI harus mampu membaca arah pasar dunia
dengan belajar misalnya dari Korea dan Taiwan.
Kedua negara itu berhasil menjadi pesaing ekspor Jepang di akhir 1980-an. Kini, RRC pun
terlihat melakukan pola serupa dengan mengembangkan industri pesaing bagi Jepang, Korea,
dan Taiwan.
Orientasi pasar ekspor penting karena (1)
pasar yang luas dan berat berada di luar RI. Bila
sudah terlatih di pasar global, bersaing di pasar
domestik bukan hal yang sulit. (2) Pendapatannya dalam mata uang asing. Selain menambah
devisa, masuknya mata uang asing akan memperkuat nilai tukar rupiah. Ketika surplus devisa dirasakan ’terlalu’ memperkuat rupiah, kita
tak perlu khawatir karena itu artinya RI siap
’transformasi’ dari penerima investasi menjadi
pemberi investasi. Belakangan, pola seperti ini
juga terlihat di RRC. Selain ekspor, kita tidak
boleh melupakan pasar domestik karena permintaan domestik mampu mengurangi ’guncangan’ eksternal dari krisis global.
Pada dasarnya, kebijakan ekonomi menyeluruh bertujuan melindungi konsumen, meningkatkan produktivitas produsen dan pekerja, dan
menyejahterakan rakyat. Semoga pemerintah
mampu mewujudkan tujuan-tujuan ini.

Awasi Perbankan, Perlukah Otoritas Jasa Keuangan?
Oleh Achmad Deni Daruri
President Director Center for Banking Crisis
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ERTON pada 1968 dalam bukunya
Social Theory and Social Structure
sudah mengingatkan, “The self-fulfilling prophecy is, in the beginning, a
false definition of the situation evoking a new behaviour
which makes the original false conception come ‘true’.
This specious validity of the self-fulfilling prophecy
perpetuates a reign of error. For the prophet will cite
the actual course of events as proof that he was right
from the very beginning.” Krisis keuangan dunia
mengubah persepsi regulator akan bentuk regulator keuangan yang paling ideal dalam menghadapi risiko keuangan dunia yang terus meningkat.
Permasalahan penting yang diakibatkan risiko
keuangan dunia yang terus meningkat adalah
ancaman bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi
termasuk penciptaan lapangan kerja. Krisis kali
ini juga menghantam Indonesia dengan munculnya kasus Bank Century. Sejauh mana bentuk
ideal otoritas jasa keuangan bagi perekonomian
Indonesia haruslah melalui proses penelitian yang
matang. Jangan sampai pembentukan lembaga
regulator keuangan hanya mengikuti misi politik
tertentu tanpa dasar argumentasi ilmiah. Bahkan
di negara maju seperti Inggris terjadi hal tersebut.
Secara empiris, survei yang dilakukan Central
Banking Publication (1999) menunjukkan dari 123
negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan
kepada bank sentral. Hal itu lebih menonjol di
negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk
negara berkembang alasannya adalah masalah
sumber daya (resources). Bank sentral dianggap
memadai dalam hal sumber daya (SDM dan
dana). Dari kacamata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan
dengan munculnya kecenderungan pemberian
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independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank
sentral, apabila bank sentral juga berwenang
mengawasi bank, bank sentral akan memiliki
kewenangan yang sedemikian besar. Dengan
demikian, sangatlah urgen untuk mencari indikator-indikator ekonomi yang mendukung sistem
pengawasan perbankan yang paling tepat bagi
perekonomian Indonesia setelah munculnya kasus
Bank Century.
Beberapa kajian literatur terakhir memperlihatkan akan pentingnya transparansi dan independensi dari lembaga pengawas perbankan. Bahkan
akhir-akhir ini juga muncul argumentasi akan
bentuk dari lembaga pengawas perbankan tersebut, apakah berbentuk bank sentral ataukan berbentuk lembaga pengawasan perbankan lainnya.
Semenjak era 1970-an dan 1980-an, karena pada
periode tersebut terjadi tingkat inflasi yang sangat
tinggi, desakan bagi adanya bank sentral yang
independen terus menguat dalam rangka menjaga
stabilitas moneter dan stabilitas keuangan (Alesina and Summers, 1993; Posen, 1993; Rogoff, 1985;
and Walsh, 2003). Pada periode tersebut pola
governance dari lembaga pengawas perbankan
kurang mendapat perhatian yang cukup serius,
misalnya apakah berbentuk bank sentral ataukan
lembaga terpisah lainnya. Namun dengan berjalannya waktu, perdebatan ini terus menguat,
bahkan dengan terjadinya krisis pada 2008 di
Amerika Serikat dan 2010 di Uni Eropa, perdebatan ini semakin menguat. Amerika Serikat yang
notabene mengandalkan bank sentral ternyata
juga mengalami krisis yang parah karena liberalisasi sektor keuangan membuat bank sentral kehilangan kontrol utamanya. Sementara itu Uni
Eropa yang terkenal dengan sistem pengawasan
melalui lembaga yang terpisah (di Indonesia sering diidentikkan dengan Otoritas Jasa Keuangan
atau disingkat OJK) ternyata ketika Amerika Serikat dilanda krisis, perbankan di Uni Eropa termasuk Inggris juga terkena dampak yang serius.
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Bahkan pada 2010 ini terjadi ancaman krisis dari
sovereign debt yang tidak kalah serius dari krisis
perbankan. Gubernur Bank Spanyol yang saat ini
tengah menghadapi gempuran krisis ekonomi
akibat penurunan sovereign rating jauh-jauh hari
pada 20 November 2008 juga sudah menyadari
peran lembaga-lembaga pengawasan perbankan.
Dia mengharapkan bentuk apa pun lembaga
pengawasan tersebut harus bersifat antisiklis.
Dengan naiknya biaya modal akibat sovereign
rating yang menurun, dampak krisis Eropa terhadap sistem perbankan kembali membesar.
Karena itu, pertanyaan tentang desain dari
lembaga pengawas perbankan terus menjadi
pertanyaan sentral ketika systemic risk terus menghantui perekonomian dunia. Ben Bernanke (Maret
2009) dalam wawancara dengan CBS mengungkapkan kekesalannya terhadap AIG yang mendapatkan bailout akibat sistem pengawasan lembaga
keuangan yang tidak becus. Perbedaan antara era
depresi 1930-an, era setelah Perang Dunia II, dan
kondisi beberapa dekade terakhir adalah pada
konteks penghapusan restriksi tingkat suku
bunga dan portofolio. Dengan liberalisasi tersebut,
sistem perekonomian modern mulai menggantungkan diri kepada regulasi yang prudent dan
pengawasan perbankan.
Dengan kata lain, metode pengawasan perbankan bergerak dari kontrol tingkat suku bunga
dan reserve requirement menuju peraturan kecukupan modal dan pengawasan yang lebih canggih.
Namun, ironisnya hingga saat ini pemikiran
penguatan pengawasan perbankan khususnya
oleh Basel II masih terpukau kepada persyaratan
kecukupan modal. Padahal untuk menjalankan
persyaratan kecukupan modal sekalipun tetap
diperlukan pengawasan. Belum lagi membicaran
model pengawasan yang bebas dari intervensi
kelompok politik dan/atau kelompok lainnya
seperti kelompok bisnis, lembaga swadaya
masyarakat dan lembaga multilateral. Ancaman
seperti ini bukan hanya akan dialami lembaga
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seperti bank sentral, tetapi juga bentuk lembaga
pengawasan perbankan nonbank sentral. Dalam
konteks seperti itu, ke depan perbaikan sistem
pengawasan perbankan tentu pada intinya berdasarkan landasan teori ataupun pengalaman.
Dengan mengandalkan kepada kedua hal tersebut
(termasuk data empiris), penelitian Barth, Caprio,
and Levine (2006) patut untuk dijadikan rujukan
bersama karena mereka menggunakan data cross
country yang sangat besar. Hasilnya cukup mengejutkan karena aturan kecukupan modal yang ketat
ternyata tidak efektif dalam menghasilkan sistem
perbankan yang sehat. Di sisi lain, sistem pengawasan perbankan juga tidak mendukung
terciptanya kinerja perbankan yang sehat kecuali
negara tersebut menerapkan kelembagaan yang
tepat.
Dengan kata lain, pilar pertama dan pilar kedua
dari Basel II ternyata tidak mencukupi untuk
menjaga sistem perbankan yang sehat. Pilar pertama bicara tentang model manajemen risiko dan
pilar kedua tentang discretionary power dalam
pengawasan perbankan. Artinya pembentukan
lembaga yang tepat ternyata lebih terkait dengan
keterbukan informasi yang seluas-luasnya bagi
publik termasuk pihak swasta untuk terus memonitor segala aspek perbankan termasuk sistem
governance-nya. Hasil studi empiris itu membuktikan variabel yang penting bagi pengawasan
perbankan yang efektif adalah keterbukaan informasi, insentif untuk mendisiplinkan pasar, verifikasi dalam rangka pengawasan, pengawasan
yang mendukung pasar, dan persyaratan diversifikasi. Menjalankan semua persyaratan itu bukanlah hal yang mudah. Dengan demikian, permasalahan utama adalah bukan pada bentuk
lembaga pengawasan perbankan apakah berupa
bank sentral ataupun nonbank sentral seperti OJK.
Permasalahannya adalah sejauh mana lembagalembaga itu mampu menerapkan sistem kelembagaan yang efektif dalam pengawasan perbankan tersebut.
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