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Titik Balik di 2011
Tantangan terbesar menurunkan tingkat suku bunga
ada di inflasi. Dengan kondisi geografi sebagai
negara kepulauan, Indonesia memang akan sulit
menciptakan inflasi rendah.
Asep Toha
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ENJALANKAN
peran kebanksentralan bak
melakoni peran
gelandang dalam sebuah kesebelasan sepak bola. Seorang
gelandang bukan saja mahir menyokong penyerang,
tapi juga jadi garda terdepan pertahanan sebelum bola
memasuki wilayah pemain
belakang.
Inilah lakon yang harus
dijalani Bank Indonesia (BI)
dan sosok Darmin Nasution
sebagai gubernur terpilih.
Selain membantu pemerintah
menciptakan pertumbuhan
ekonomi, juga jadi penyeimbang dalam menjaga ekses
pertumbuhan ekonomi, yakni
inflasi.
Karena itu, sebagai pejabat
gubernur terpilih, Darmin
punya sejumlah target yang

harus dicapai BI. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatra Utara,
21 Desember 1948 ini pun,
mematok 2011 sebagai titik
balik BI.
Langkah menuju titik balik
tersebut, utamanya diprioritaskan pada perbaikan kualitas
pengawasan bank di awal. Pasalnya, titik ini menjadi lubang
dan sorotan banyak pihak terkait fungsi dan peran BI.
Kemudian, pengendalian
inflasi, peningkatan intermediasi bank dalam perannya
menyokong pertumbuhan
ekonomi, serta penciptaan
iklim perbankan yang efisien,
dengan suku bunga kredit
rendah, sebagai target-target
berikutnya.
Untuk target pertama, terkait
kualitas pengawasan bank,
Darmin mengaku sebagian
kebijakan telah dijalankan
termasuk pengaturannya. Dengan demikian pengawasan
BI akan jauh berbeda dengan

di masa lalu.
Menurutnya, masalah pengawasan disebabkan persoalan sistem yakni sejak dari
Un dang-Undang (UU) No
10/1998 tentang Perbankan,
hingga aturan teknisnya.
Dia mengambil satu contoh
sumber persoalan di aturan
tersebut. Yakni pada kata ‘dapat’ di pasal penanganan bank
bermasalah.
Konsekuensi dari kata ini,
tegas Darmin, pengawas harus
menanggung risiko secara
pri badi ketika penanganan
tidak sesuai rencana. “Di UU,
itu cukup lumrah. Di pajak
itu juga banyak. Kuncinya di
aturan turunannya, (seharusnya) tidak boleh lagi ada kata
‘dapat’.”
Kemudian, BI juga kini mempertegas batas waktu bank berada dalam status pengawasan
intensif. Saat ini tidak ada
batasan waktu. Karena itu,
status bisa bertahan seumur
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hidup, asal bank memiliki
rasio kecukupan modal (capital
adequacy ratio/CAR) di atas 8%.
“Jadi yang terjadi di sejumlah
bank, itu mereka tidak masuk
ke pengawasan khusus, tapi
terus-terusan di pengawasan

Di struktur pasar ada
pihak-pihak yang
bisa mengambil
keuntungan dalam
proses distribusi
barang. Artinya, di
berbagai produk,
selalu ada pemain
dominan yang
memungkinkan
memengaruhi
pembentukan harga.”
intensif,” jelas Darmin.
Ke depan, ada batasan waktu, sampai kapan sebuah bank
bisa berada dalam pengawasan
intensif. Langkah-langkah itulah, menurut Darmin, menjadi
prioritas BI karena paling banyak memengaruhi pandangan orang.
Suku bunga
Kemudian terkait tingkat
suku bunga, Darmin menjelaskan, “Tingkat bunga sekarang ini adalah
tingkat bunga pasar paling murah jika dibandingkan dengan 30 sampai 40 tahun lalu.”
Dia membandingkan,
ketika pertumbuhan
ekonomi Indonesia berada di 7%-8%, kreditnya
berjalan, namun tingkat
suku bunga kredit saat
itu berada di 18%-20%.
Tetapi, ekonom lulusan Universitas Sorbonne Paris, Prancis, ini
mengakui tingkat suku
bunga saat ini, apabila
dibandingkan dengan
negara-negara tetangga,
memang tetap kurang
rendah.
“(Tetapi), inti persoalan suku bunga ini sebenarnya berawal dari
inflasi. Sekarang ini, inflasi Indonesia rata-rata
sebesar 5%-6%. Angka
ini jauh lebih tinggi
apabila dibandingkan
dengan Malaysia dan
Thailand yang sudah
bertahun-tahun inflasinya berada di kisaran
2%-3%, atau Filipina di
3%-4%.”
Karena itu, tantangan
terbesar untuk menurunkan tingkat suku
bunga ada di persoal-

an inflasi. Dengan kondisi
geografi sebagai negara kepulauan, Indonesia memang
akan sulit menciptakan inflasi
rendah. Kondisi ini diperparah
minimnya infrastruktur dan
moda transportasi.
“Bukan itu saja, di struktur
pasar kita ada pihak-pihak
yang bisa mengambil keuntungan di dalam proses distribusi barang-barang. Artinya
berbagai produk itu, selalu ada
pemain-pemain yang cukup
dominan yang memungkinkan
mereka memengaruhi pembentukan harga,” tukasnya.
Karena itu, Darmin mengakui, efektivitas kebijakan moneter memengaruhi harga sedikit terbatas. Pasalnya, selain
faktor administered price misalnya kenaikan biaya surat tanda
nomor kendaraan (STNK), efektivitas kebijakan itu tereduksi
oleh persoalan musim.
Dengan demikian,
meskipun jika dilihat
di inflasi inti (core inflation) posisinya di
4%, inflasi tahunan berada di level
6,2% (year on year/
yoy).
Dengan demikian, dilema
kebijakan moneter ialah
menyeimbangkan
tekanan
inflasi

dengan kecukupan likuiditas.
Kebijakan moneter terlalu ketat
mungkin dampaknya ke inflasi
bisa positif, tapi perbankan
bisa kesulitan likuiditas untuk
memberikan kredit. Jadi kebijakan BI itu mencari titik agar
inflasi tidak tinggi, tapi kredit
tetap lancar. “Itu gampang
diucapkan tapi melaksanakannya sulit,” ujarnya.
Dia lalu menguraikan, untuk masalah kredit, BI sedang
menyiapkan aturan. “Kalian
pernah dengar aturan LDRGWM. ”
Dalam catatan Media Indonesia, terkait aturan giro wajib mi-

nimum (GWM) dan rasio kredit terhadap dana simpanan
(loan to deposit ratio/LDR), BI
memang tengah menyusun
regulasi.
Rencananya, BI akan menetapkan besaran LDR pada level
75%-105% untuk menghitung
GWM perbankan. Misalnya,
jika LDR sebuah bank berada
pada kisaran tersebut, nilai
GWM tetap 5%. Namun, jika
ada yang lebih atau kurang
dari kisa ran tersebut, akan
mendapat penalti, misalnya
GWM lebih dari 5%. “Kita
percaya itu bisa mendorong
penyaluran kredit.”
Selain itu, BI juga tengah
menyiapkan kebijakan untuk menekan suku bunga
de ngan mewajibkan bank
mengumumkan prime lending
rate-nya setiap bulan.
Dengan gambaran tadi, Darmin mengatakan, perbaikan
sebenarnya sudah terjadi.
Beberapa di antaranya
te lah dilak sanakan,
se bagian me nunggu
aturan resmi. “Dengan
begitu, sebenarnya
akhir tahun ini semua
sudah in place. Jadi
pada 2011 awal, itu
semua bisa mulai
bekerja penuh dengan baik.” (E-1)
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