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Kajian stabilitas sistem keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang stabilitas

sistem keuangan di Indonesia yang telah berjalan, serta memberikan gambaran mengenai kondisi di

masa datang. Kondisi stabilitas sistem keuangan sampai dengan akhir 2003 serta gambaran ke depan

dapat diuraikan dalam ulasan di bawah ini.

Sampai dengan akhir tahun 2003, kondisi sistem keuangan kita masih stabil dengan perkembangan

yang cukup menggembirakan. Diperkirakan kondisi ini dapat dipertahankan dan terus berlangsung

pada tahun 2004. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu secara cermat

mendapat perhatian sehingga tidak menjadi kendala dimasa mendatang.

Beberapa hal penting yang terjadi selama tahun 2003 antara lain adalah meningkatnya kepercayaan

internasional yang ditunjukkan dengan naiknya rating Indonesia, serta tingginya minat investor asing

terhadap penjualan saham dan obligasi korporasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan dorongan stabilnya

nilai tukar Rupiah dan makin turunnya tingkat suku bunga dan inflasi serta membaiknya kondisi perbankan

Indonesia. Namun di tahun itu pula, sistem keuangan khususnya perbankan sempat dicemari dengan

terjadinya beberapa kasus fraud yang menyebabkan kerugian yang tidak kecil pada bank yang

bersangkutan. Hal ini menunjukkan betapa penerapan good corporate governance oleh semua kalangan

khususnya yang terlibat dalam pengelolaan sistem keuangan perlu lebih ditingkatkan.

Disamping permasalahan yang diutarakan diatas, masih terdapat beberapa permasalahan  lain

yang bersumber dari internal sistem keuangan itu sendiri seperti antara lain masih relatif tingginya rasio

NPL perbankan, lambannya pemulihan fungsi intermediasi perbankan dan rigiditas suku bunga kredit.

Dari lingkungan eksternal, belum pulihnya sektor riil dan semakin ketatnya persaingan perdagangan

dalam tatanan ekonomi global juga ikut memberi tekanan bagi perkembangan sistem keuangan kita.

Kecenderungan menurunnya suku bunga pada periode kedua tahun 2003, membuat masyarakat

mengalihkan sebahagian dananya ke pasar modal yang kemudian ikut mendorong peningkatan angka

IHSG dan obligasi di pasar modal, masing-masing mencapai 63% dan 66% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut selanjutnya juga mendorong meningkatnya industri reksadana sehingga mencatat

kenaikan sampai lebih dari 56% dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat

menggembirakan. Namun perlu digaris-bawahi bahwa perkembangan di pasar modal tersebut juga

berpotensi menimbulkan permasalahan baru apabila tidak disertai dengan peningkatan prasarana seperti

sistem akuntansi, peraturan dan market discipline para pelaku pasar.
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Buku Kajian Stabilitas Sistem Keuangan ini adalah penerbitan kedua setelah buku pertama yang

telah diterbitkan dalam dua bahasa pada bulan Juni 2003 sebagai perwujudan diseminasi informasi dan

edukasi kepada masyarakat sebagai stakeholder dari pelaksanaan fungsi Bank Indonesia dalam memantau

stabilitas sistem keuangan. Walaupun buku ini diterbitkan secara semesteran, namun pemantauan

stabilitas sistem keuangan tetap dilakukan secara rutin oleh Bank Indonesia dan diwujudkan dalam

bentuk laporan intern yang diterbitkan setiap minggu.

Kesungguhan upaya Bank Indonesia dalam membangun dan memelihara stabilitas sistem keuangan

ini, tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak dan instansi-

instansi terkait. Untuk itu, penghargaan dan rasa terima kasih kami sampaikan atas kontribusi dan

partisipasi yang diberikan dengan disertai harapan semoga kajian dan rekomendasi yang disajikan dalam

KSK ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas dan lembaga pengawas yang berkepentingan

untuk membangun kepedulian dan rasa tanggung-jawab bersama.

Akhir kalam, kami mengharapkan saran, komentar maupun kritik dari semua pihak demi peningkatan

kualitas kajian ini di masa mendatang.

Jakarta,  5 Januari 2004Jakarta,  5 Januari 2004Jakarta,  5 Januari 2004Jakarta,  5 Januari 2004Jakarta,  5 Januari 2004

Maman H. SomantriMaman H. SomantriMaman H. SomantriMaman H. SomantriMaman H. Somantri

Deputi Gubernur
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Secara umum stabilitas perbankan dan sistem keuangan

dapat dipertahankan pada tahun 2003 seperti ditunjukkan

oleh terus membaiknya indikator-indikator kinerja

perbankan dan sistem keuangan. Stabilitas tersebut

didukung oleh tercapainya stabilitas ekonomi makro dan

moneter  seperti ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi

yang mencapai target serta membaiknya indikator-

indikator ekonomi makro yang telah meningkatkan

kepercayaan masyarakat domestik dan internasional

terhadap perekonomian Indonesia.

Namun demikian, ketergantungan pendapatan

bank-bank rekap pada bunga obligasi, good governance

yang masih lemah serta risk management yang belum

sepenuhnya dilaksanakan dapat menjadi ancaman bagi

industri perbankan dan sistem keuangan di masa

mendatang. Di sisi lain, belum pulihnya sektor riil dan

rentannya beberapa sektor usaha terutama terhadap

persaingan dengan negara asing berpotensi meningkatkan

Non Performing Loan (NPL) perbankan. Sementara, arus

masuk modal asing yang bersifat jangka pendek dan

cenderung volatile dapat berdampak negatif terhadap

likuiditas sistem keuangan dan perekonomian secara

keseluruhan.

1. STABILITAS MAKRO EKONOMI

Kondisi makroekonomi yang stabil dan cenderung

membaik selama 2003 telah banyak mendukung stabilitas

sistem keuangan. Neraca pembayaran, nilai tukar rupiah

dan laju inflasi menunjukkan kinerja yang lebih baik

dibandingkan proyeksinya di awal tahun. Sementara,

pertumbuhan ekonomi mencapai angka sama dengan

perkiraan semula.

Membaiknya indikator-indikator perkembangan

ekonomi tersebut terutama didukung oleh konsistennya

pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal. Pelaksanaan

kebijakan moneter selama 2003 yang relatif longgar telah

memberikan ruang gerak bagi sektor riil dalam

memulihkan kegiatan usahanya tanpa mengurangi

kemampuan daya beli masyarakat. Sementara,

pelaksanaan kebijakan fiskal yang konservatif dan berhati-

hati telah membantu meningkatkan kepercayaan terhadap

stabilitas makroekonomi dan telah mampu menekan

tingkat inflasi yang pada gilirannya mendorong

terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.

Dari sisi eksternal, penurunan suku bunga

internasional telah membantu memberi ruang gerak bagi

penurunan suku bunga domestik tanpa adanya gejolak

terhadap nilai rupiah. Kondisi-kondisi tersebut terbukti

membantu meningkatkan kepercayaan para pelaku

ekonomi, sehingga tidak terjadi goncangan-goncangan

berarti yang dapat menimbulkan instabilitas pada sistem

keuangan Indonesia. Ke depan, kebijakan fiskal yang

kemungkinan akan tetap konservatif apabila disesuaikan

dengan kebutuhan perkembangan perekonomian akan

dapat menjadi faktor pendukung stabilitas sistem

keuangan.

Di sisi lain, selama tahun tersebut kondisi fundamen-

tal ekonomi dan non-ekonomi meskipun stabil namun

belum sepenuhnya kondusif. Pertumbuhan ekonomi

sebesar sekitar 4,55% selama 2003 berada dalam kisaran

perkiraan semula, namun masih belum mampu mengatasi

masalah pengangguran. Angka pengangguran terbuka

diperkirakan naik menjadi 10,1 juta orang atau 9,8% dari

seluruh angkatan kerja. Pertumbuhan tersebut juga belum

Ringkasan Eksekutif
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mampu mengembalikan tingkat pendapatan per kapita

kembali ke level sebelum krisis. Faktor utama pendorong

pertumbuhan perekonomian selama tahun 2003 adalah

pertumbuhan konsumsi sebesar 5,1%. Dalam jangka

panjang, tingginya angka pengangguran dan

bertumpunya pertumbuhan perekonomian pada konsumsi

cukup berisiko bagi perekonomian.

Kegiatan investasi yang mulai meningkat sebesar

1,6% lebih banyak berupa bangunan daripada

permesinan, sehingga tidak memberikan dampak berarti

terhadap peningkatan produksi khususnya industri

pengolahan yang tumbuh (2,4%) lebih rendah

dibandingkan tahun sebelumnya (4%). Kondisi ini

memang tidak mempengaruhi kenaikan harga barang

akibat lancarnya pasokan barang impor di masyarakat

sehingga dapat meredam inflasi yang dapat mempersulit

perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam

penetapan suku bunga kreditnya untuk disalurkan kepada

sektor riil. Namun dalam jangka panjang, sektor usaha

yang produknya tidak mampu bersaing dengan produk

impor tersebut berpotensi gulung tikar dan dapat

menimbulkan instabilitas perekonomian.

Sementara, struktur neraca pembayaran masih

belum sepenuhnya menggembirakan. Struktur ekspor

nonmigas masih sangat bergantung pada permintaan

beberapa negara (AS, Jepang dan Singapura) dan masih

didominasi oleh 5 (lima) komoditas utama (tekstil,

produk kayu, peralatan listrik dan alas kaki) yang

memiliki banyak pesaing di kawasan Asia kecuali untuk

produk kertas. Walaupun demikian, secara umum re-

payment capacity perusahaan-perusahaan eksportir

tampak belum banyak terganggu sejalan dengan belum

berlakunya secara penuh aturan-aturan perdagangan

bebas, kecuali untuk beberapa industri seperti tekstil

dan perkayuan. Di sisi lain, lalu lintas modal swasta ke

Indonesia pun cukup rentan terhadap kemungkinan

pembalikan (reversal) ke luar negeri mengingat arus

modal tersebut didominasi oleh investasi portofolio yang

bersifat jangka pendek sementara PMA dan jenis lainnya

tercatat lebih kecil.

Kebijakan suku bunga rendah yang berhasil

diterapkan selama 2003 tampaknya akan diteruskan

dengan hati-hati. Besarnya gap maturity profile antara aset

dan kewajiban perbankan akan menimbulkan instabilitas

perbankan apabila dilakukan kebijakan perubahan suku

bunga secara mendadak. Namun dengan tetap terjaganya

stabilitas nilai tukar, industri perbankan masih aman dari

risiko nilai tukar sehingga pertumbuhan industri tersebut

selama 2003 relatif stabil.

2. STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Dapat dipertahankannya kestabilan makroekonomi

tersebut telah mendukung terpeliharanya stabilitas

perbankan dan sistem keuangan pada tahun 2003.

Kestabilan industri perbankan tercermin dari angka-angka

indikator kinerja yang terus membaik selama tahun

tersebut walaupun terdapat beberapa potensi

permasalahan pada aset kredit dan permodalan

perbankan. Sementara, kondisi pasar modal Indonesia

selama tahun 2003 mengalami perkembangan yang luar

biasa. Kinerja pasar saham bahkan tercatat sebagai nomor

2 terbaik di dunia. Pasar obligasi juga mengalami

pertumbuhan pesat dengan kecenderungan lebihnya

permintaan (oversubscribed) untuk setiap emisi baru.

Selain itu, pasar uang juga tidak menunjukkan gejolak

yang membahayakan stabilitas keuangan, sementara

kondisi lembaga keuangan bukan bank juga relatif stabil.

Hal ini didukung pula oleh kebijakan sistem pembayaran

non-tunai yang telah berhasil mengurangi risiko sistemik

dan meningkatkan efisiensi transaksi pembayaran.

Namun demikian, agar stabilitas sistem keuangan dapat

terjaga, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian utama seperti belum pulihnya intermediasi

perbankan, lemahnya penerapan good governance
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sebagai wujud dari besarnya risiko operasional di

perbankan, kemungkinan kenaikan NPL, dan pengurangan

cakupan blanket guarantee.

2.1. Perbankan

Secara umum, kestabilan industri perbankan selama

2003 didukung oleh terkendalinya risiko kredit bank-bank

selama 2003 sehingga tidak menimbulkan dampak yang

signifikan terhadap stabilitas sistem perbankan. Demikian

pula risiko pasar yang cukup moderat karena didukung

oleh memadainya permodalan perbankan, stabilnya nilai

tukar rupiah dan tingkat sukubunga, serta relatif kecilnya

posisi devisa neto (PDN) perbankan yang mencapai rata-

rata 4,70% dari modal bank (triwulan III-2003). Selama

tahun tersebut, perbankan masih mengalami kelebihan

likuiditas yang sebagian besar ditanamkan pada SBI dan

selebihnya pada PUAB. Cukup besarnya pinjaman antar

bank tersebut dapat berisiko sistemik, walaupun selama

2003 tidak terdapat bank yang mengalami krisis likuiditas.

Selain itu, besarnya maturity mismatch di beberapa bank

rekap akan dapat menimbulkan instabilitas apabila terjadi

gejolak suku bunga. Di samping itu, risiko operasional

dinilai masih relatif tinggi, seperti tercermin pada berbagai

kasus di beberapa bank sebagai akibat lemahnya

pelaksanaan good governance.

Kestabilan perbankan didukung pula oleh mulai

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor

perbankan Indonesia sebagaimana diindikasikan oleh hasil

survey confidence index.

Membaiknya kondisi perbankan secara umum

tercermin dari meningkatnya ROA selama tahun 2003

yakni dari 1,9% (Des»02) menjadi 2,3% (y-t-d-Okt»03) yang

tidak terlepas dari keberhasilan perbankan menahan

penurunan secara drastis net interest margin-nya di tengah

kecenderungan penurunan suku bunga. Selama tahun

tahun 2003, NIM perbankan hanya turun dari 4,2%

(Des»02) menjadi 3,8% (y-t-d-Okt»03). Selain itu,

perbankan selama 2003 masih mengalami kelebihan

likuiditas. Demikian pula, CAR perbankan masih berada

di atas angka 20% dan modal tersebut ternyata dapat

tetap menyerap risiko usaha khususnya risiko kredit selama

2003.

Sementara itu, BPR selama tahun tersebut juga

menunjukkan perkembangan positif seperti terlihat dari

pertumbuhan aset yang mencapai 38,8%, sehingga

mencapai Rp10,4 triliun (Juni 2003). Pertumbuhan tersebut

diiringi perbaikan kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh

meningkatnya jumlah BPR yang berpredikat SEHAT dari

61,9% (Juni 2002) menjadi 63,9% (Juni 2003). Hal yang

sama berlaku untuk perbankan syariah, yang tumbuh pesat

sebagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan aset (60%),

DPK (60%), dan pembiayaan (50%), yang diiringi kenaikan

permodalan (CAR) yang saat ini mencapai 17%. Selain

itu, kualitas aktiva produktif industri perbankan syariah

berada dalam kondisi yang sehat sebagaimana ditunjukkan

oleh tingkat pembiayaan non-lancar yang berada di bawah

5 persen. Disamping itu, industri perbankan syariah secara

umum memiliki tingkat earning yang cukup baik,

walaupun pada tahun 2003 mengalami penurunan yang

cukup signifikan sebagai akibat dari cukup besarnya

ekspansi yang menimbulkan biaya infrastruktur yang cukup

besar.

Namun demikian, selama 2003 terdapat beberapa

hal yang patut dicermati terutama dalam hal

perkembangan kredit perbankan dan permodalan bank

yang dapat memicu instabilitas di masa datang. Dalam

hal perkembangan kredit perbankan, peningkatan posisi

kredit dan kredit baru yang dikucurkan perbankan selama

tahun 2003 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan posisi kredit perbankan dan pertambahan

kredit baru masing-masing sebesar Rp53,4 triliun dan

Rp53,6 triliun (s.d. Okt »03), lebih rendah dibandingkan

tahun sebelumnya. Rendahnya penyaluran kredit baru

tersebut disertai pula dengan meningkatnya undisbursed
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loan perbankan yang selama 2003 mencapai Rp25,6 triliun

(Jan - Okt »03), lebih besar dibandingkan tahun lalu sebesar

Rp19,1 triliun (Jan - Okt »02). Tersendatnya penyaluran

kredit tersebut tidak terlepas dari masih berlanjutnya

rigiditas suku bunga kredit perbankan yang di satu sisi

ditujukan untuk mempertahankan profitabilitasnya. Tidak

terserapnya kelebihan likuiditas perbankan dalam bentuk

penyaluran kredit, menyebabkan pendapatan bank

bergantung pada bunga SBI dan obligasi. Hal ini tidak

mendukung pertumbuhan ekonomi secara langsung yang

pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas keuangan

dalam jangka panjang.

Selain itu, penyaluran kredit selama 2003 masih

didominasi oleh kredit konsumsi. Sejalan dengan

kecenderungan penurunan suku bunga, penyaluran kredit

konsumsi selama 2003 menunjukkan kecenderungan yang

semakin meningkat (33,8% y-o-y), jauh lebih besar

dibandingkan kredit untuk jenis penggunaan modal kerja

dan investasi yang masing-masing sebesar 16,9% dan

7,4%. Tingginya penyaluran terhadap jenis kredit konsumsi

ini rentan terhadap risiko naiknya NPL akibat terjadinya

penurunan aktivitas ekonomi.

Sementara itu, posisi kredit properti mencapai

sebesar Rp43,9 triliun (Okt »03) atau 10,3% dari total kredit

perbankan, mengalami peningkatan dibandingkan posisi

Desember 2002 sebesar Rp35,0 triliun. Perkembangan

yang cukup pesat dari kredit konsumsi tersebut cukup

rentan terhadap kemungkinan kenaikan NPL apabila terjadi

peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh

pemutusan hubungan kerja.

Di sisi lain, pemulihan fungsi intermediasi perbankan

dihadapkan pada tantangan semakin gencarnya

perusahaan melakukan pembiayaan melalui penerbitan

obligasi di pasar modal. Sementara, walaupun CAR agregat

selama 2003 berkisar antara 20% - 26%, namun terdapat

17 dari 138 bank memiliki CAR antara 8% √ 10% dimana

salah satu diantaranya merupakan bank yang berskala

besar dan sebanyak 6 bank memiliki CAR antara 10% √

15%. Angka ini cukup rentan terhadap perubahan kualitas

aktiva produktif atau perubahan perhitungan yang

memasukkan komponen risiko selain risiko kredit.

2.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kecenderungan penurunan suku bunga telah

membuat beberapa industri asuransi dan dana pensiun

menggeser komposisi penanaman dananya dari deposito

ke produk pasar modal untuk meminimalisir penurunan

pendapatan.

Selama tahun 2003, industri asuransi sedang dalam

proses restrukturisasi untuk menghadapi meningkatnya

persaingan, pemenuhan ketentuan risk based capital mini-

mum serta regulasi baru seperti fit & proper test.

Sementara, kecenderungan penurunan suku bunga telah

berdampak langsung pada pendapatan yang diperoleh dari

pengelolaan dana industri asuransi dan dana pensiun.

Untuk mengatasinya, industri-industri tersebut mulai

menggeser struktur aktiva produktif nya dari penanaman

pada produk perbankan (deposito) kepada produk pasar

modal (saham, obligasi, dan reksadana). Namun demikian,

pergeseran komposisi tersebut tetap tidak dapat mencegah

penurunan tingkat return (ROA, ROI dan ROE) karena

tingginya biaya operasional akibat persaingan premi dan

komisi serta belum efisiennya kegiatan usaha.

2.3. Pasar Modal dan Pasar Uang

Pertumbuhan pasar saham yang begitu cepat

berpotensi menimbulkan overpriced. Kondisi tersebut

dapat menimbulkan ketidakstabilan di masa datang

apabila tidak diikuti dengan penerapan good governance

antara lain dalam bentuk transparansi yang memadai.

Perkembangan luar biasa yang terjadi pada pasar saham

Indonesia selama tahun 2003 telah mencatatkan pasar

tersebut sebagai nomor 2 terbaik di dunia, hanya kalah

dibandingkan pasar saham Thailand. Beberapa hal yang
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mendukung kinerja pasar saham tersebut adalah

kecenderungan penurunan suku bunga global,

membaiknya sejumlah indikator ekonomi makro dan

kondisi politik dan keamanan yang stabil. Meskipun

sempat terjadi panic selling akibat kasus peledakan bom

di Hotel JW Marriot, namun dengan isu positif yang lebih

kuat seperti berlanjutnya kecenderungan penurunan suku

bunga SBI dan perbaikan kualitas emiten telah membuat

indeks cenderung terus mengalami peningkatan. Indeks

saham (IHSG) yang sempat mencapai titik terendah yaitu

379,351 pada 11 Maret 2003, secara perlahan bergerak

naik dan pada akhir tahun 2003 IHSG tercatat sebesar

691,90 dan menjadi level tertinggi sepanjang tahun 2003.

Kenaikan tersebut hanya kalah oleh kinerja indeks di Bursa

Thailand yang mencapai 115,6% (Jan-Des 2003). Pasar

saham tahun 2003 juga diuntungkan oleh berhasilnya ini-

tial public offering (IPO) tiga BUMN besar (Bank Mandiri,

BRI, dan Perusahaan Gas Negara) yang mendapat

perhatian besar dari investor dalam dan luar negeri.

Sementara, pasar obligasi juga mengalami

pertumbuhan pesat dengan kecenderungan lebihnya

permintaan (oversubscribed) untuk setiap emisi baru.

Gairah investor tersebut juga terasa pada pasar sekunder

perdagangan obligasi, baik untuk obligasi korporasi

maupun obligasi pemerintah. Salah satu faktor

pendorong utama emisi baru obligasi adalah masih relatif

tingginya suku bunga kredit bank dan meningkatnya

permintaan reksadana yang berbasis obligasi. Pesatnya

perkembangan pasar obligasi tersebut ditunjukkan

dengan sepanjang tahun 2003 saja telah diterbitkan

obligasi sebesar Rp24,7 triliun dari total obligasi yang

diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya (BES) sebesar

Rp46,2 triliun (November 2003). Jumlah ini merupakan

rekor terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia.

Di pasar sekunder, perdagangan obligasi sepanjang tahun

2003 cukup likuid dengan tingkat harga yang sedikit

mengalami peningkatan menjadi rata-rata 99,4% nilai

nominalnya (November 2003) dibandingkan 95,31% nilai

nominal (awal 2003). Perkembangan obligasi tersebut

perlu dipantau dengan baik karena apabila penerbit-

penerbit obligasi tersebut menggunakan dananya untuk

kegiatan usaha yang berisiko tinggi, dapat menimbulkan

risiko kredit (default) dan risiko sistemik.

Pertumbuhan yang pesat di pasar reksadana tanpa

diterapkannya standar akuntansi yang memadai akan

menimbulkan risiko hilangnya kepercayaan nasabah di

kemudian hari. Bila pada 2002 NAB reksa dana mengalami

peningkatan 482,4% sehingga menjadi Rp46,6 triliun

maka sepanjang tahun 2003 (Jan-Okt) NAB reksa dana

meningkat lagi sekitar 70% sehingga menjadi Rp79,2

triliun. Salah satu sebab meningkatnya NAB reksadana

disebabkan oleh maraknya perdagangan obligasi korporasi

dan masuknya obligasi pemerintah ke pasar sekunder.

Sebagian besar yang diterbitkan memang berupa

reksadana pendapatan tetap yang memiliki underlying

obligasi, dengan pangsa mencapai 85,2% (Oktober 2003).

Pesatnya pertumbuhan tersebut sempat terganjal pada

Oktober 2003, di mana terjadi redemption yang cukup

besar akibat isu perubahan metode ≈marked to market∆

dalam perhitungan NAB reksa dana. Akibatnya, terjadi

penurunan pada NAB reksadana dari Rp85,9 triliun (Sep-

tember 2003) menjadi Rp79,2 triliun (Oktober 2003)

karena para pemodal menarik kembali dananya.

Kecenderungan penurunan suku bunga di pasar

uang belum sepenuhnya dapat mendorong kembalinya

fungsi intermediasi perbankan. Bergairahnya pasar modal

diiringi pula oleh longgarnya kondisi pasar uang selama

tahun 2003. Hal ini tercermin dari cenderung turunnya

suku bunga pasar uang antar bank (PUAB), sejalan dengan

penurunan suku bunga SBI selama tahun tersebut. Suku

bunga PUAB pagi dan sore yang bergerak turun masing-

masing dari 12,3% dan 9,6% (Januari 2003) menjadi 8,3%

dan 5,8% (Desember 2003) tidak terlepas dari kondisi

perbankan yang cenderung overlikuid selama tahun
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tersebut. Namun kondisi overlikuid tersebut tidak dapat

diatasi dengan segera menyalurkan dana yang ada pada

kredit.

Secara umum, risiko dalam sistem pembayaran In-

donesia khususnya risiko kredit dan settlement risk telah

banyak berkurang dengan diimplementasikannya sistem

real time gross settlement (RTGS) yang menjangkau seluruh

kawasan Indonesia. Sementara, walaupun kontribusinya

menurun dengan diimplementasikannya sistem RTGS

tersebut, sistem kliring masih berperan penting dalam

pelaksanaan transaksi pembayaran secara keseluruhan.

3. OUTLOOK 2004

Kestabilan makro ekonomi dan sistem keuangan

diperkirakan masih dapat dipertahankan pada tahun 2004.

Dengan stabilnya nilai tukar rupiah, rendahnya inflasi dan

cenderung turunnya suku bunga, pertumbuhan ekonomi

diperkirakan meningkat walaupun tetap belum dapat

menyerap sebagian besar tambahan tenaga kerja. Faktor

pendorong positif diperkirakan terutama tetap berupa

permintaan domestik, khususnya konsumsi. Selain itu,

kondisi perekonomian global yang diperkirakan membaik

dan lebih merata di berbagai kawasan akan memberikan

dampak yang signifikan terhadap pemulihan

perekonomian global di tahun 2004. Semua hal tersebut

akan mendukung ekspansi sistem keuangan terutama

dalam penyaluran dananya. Namun demikian, terdapat

beberapa hambatan dengan tetap sulitnya perbaikan atas

kelemahan fundamental ekonomi dan non-ekonomi yang

pada gilirannya akan berpengaruh terhadap peningkatan

risiko yang dihadapi oleh industri perbankan dan sistem

keuangan.

Melihat perkembangan tahun sebelumnya dan

prospek perekomian di tahun 2004, kondisi bank umum

di tahun tersebut diperkirakan relatif tetap stabil. Walaupun

demikian, terdapat beberapa kondisi yang perlu dicermati

karena dapat menghambat perbaikan NPL dan kinerja

perbankan yang berpotensi mengganggu stabilitas industri

perbankan.

Kredit perbankan diperkirakan akan tumbuh seperti

tahun-tahun sebelumnya seiring membaiknya kinerja

perkonomian. Sementara, dengan membaiknya prospek

harga komoditas internasional khususnya nonmigas primer

dan manufaktur akibat peningkatan permintaan di pasar

ekspor, diperkirakan akan memberikan dampak positif

terhadap iklim usaha di dalam negeri yang pada gilirannya

akan meningkatkan permintaan kredit dari sektor

perbankan. Namun demikian, beberapa faktor yang dapat

menghambat antara lain di sisi supply adalah: (i) lemahnya

pelaksanaan manajemen risiko bank-bank serta masih

tingginya persepsi risiko kredit; dan (ii) cenderung tingginya

suku bunga kredit karena penurunan pendapatan bunga

dari SBI dan obligasi serta belum efisiennya kegiatan usaha

bank-bank. Sementara, di sisi demand, permintaan kredit

akan dibatasi oleh semakin atraktifnya alternatif sumber

pendanaan di luar kredit perbankan seperti melalui obligasi

dan penerbitan saham.

Sementara itu, untuk NPL (net) perbankan

diperkirakan masih akan berada di bawah target indikatif

5% karena bank-bank diperkirakan masih tetap konsisten

mengatasi setiap kenaikan NPL (gross) melalui

pembentukan PPAP. Selain itu, perilaku bank-bank yang

masih sangat konservatif dalam memberikan kredit terkait

dengan persepsi risiko yang masih tinggi juga menjadi

faktor yang akan menyebabkan terkendalinya NPL (net)

pada tahun 2004. Namun demikian, terdapat

kecenderungan peningkatan NPL (gross) pada tahun

tersebut. Beberapa hal lain yang dapat mendorong

kenaikan tersebut antara lain adalah potensi memburuknya

kualitas kredit ex-BPPN dan kredit-kredit yang telah

direstrukturisasi. Selanjutnya, permasalahan struktural

seperti ketidakpastian hukum yang mencakup regulasi dan

enforcement-nya dapat menjadi hambatan bagi perbankan

dalam memperbaiki NPL-nya.
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Komposisi pendapatan bank diperkirakan terus

mengalami perbaikan selama 2004 seiring dengan

meningkatnya volume dan porsi kredit dalam struktur

aktiva produktif bank-bank. Namun demikian, peningkatan

tersebut diperkirakan belum mampu mendorong

profitabilitas perbankan secara signifikan karena masih

adanya beberapa persoalan seperti: (i) relatif besarnya

komponen pendapatan perbankan yang kurang sustain-

able seperti: non interest income yang sebagian besar

berasal dari aktivitas trading yang fluktuatif dan provision-

ing write backs yang berasal dari restrukturisasi kredit dan

penjualan NPL; serta (ii) potensi memburuknya kualitas

kredit bank-bank yang memerlukan pembentukan PPAP

sehingga akan meningkatkan biaya bank.

Dari sisi permodalan, CAR perbankan secara industri

diperkiraan tetap berada jauh di atas 8%. Namun

demikian, terdapat tekanan karena beberapa faktor, yaitu:

(i) perkiraan peningkatan ATMR sebagai akibat dari

peningkatan kredit, (ii) pemupukan modal dari laba sulit

diharapkan karena kecenderungan beberapa bank untuk

terus membagikan dividen meskipun laba belum optimal,

dan (iii) potensi meningkatnya NPL (gross) yang secara

langsung akan menekan permodalan bank.

Namun, dari sisi likuiditas perbankan, pertumbuhan

Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan mengalami tekanan

terutama akibat beberapa faktor seperti : (i)

kecenderungan penurunan suku bunga; (ii) menurunnya

tingkat suku bunga penjaminan sehingga ruang gerak

penetapan suku bunga dana pihak ketiga semakin

terbatas; serta (iii) tingginya persaingan dari produk reksa

dana dan corporate bonds yang menjanjikan return lebih

menarik bagi pemilik dana.

Dengan memperhatikan trend pertumbuhan yang

saat ini terjadi, industri perbankan syariah diperkirakan

dapat mencapai volume aset sebesar Rp12- 13 triliun

(akhir tahun 2004) dibandingkan Rp7 triliun (saat ini).

Dengan demikian, persentase operasi perbankan syariah

dapat menembus angka satu persen dari total volume

usaha industri perbankan nasional. Persentase

pertumbuhan aset yang lebih tinggi kemungkinan dapat

terjadi seiring dengan rencana konversi sebuah bank

konvensional menjadi bank syariah maupun beberapa

bank konvensional yang merencanakan untuk membuka

unit syariah. Namun demikian, dengan pesatnya

perkembangan tersebut, tantangan bagi perbankan

syariah menjadi semakin berat, terutama di sisi

manajemen risiko dan permodalannya.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, industri BPR

diperkirakan masih akan terus tumbuh. Hal ini didorong

oleh keberadaan captive market khususnya nasabah yang

berasal dari masyarakat daerah pinggiran dan perdesaan

yang tidak terjangkau layanan bank umum. Meskipun

demikian, beberapa hal yang diperkirakan menghambat

pertumbuhan tersebut antara lain : (i) relatif rendahnya

kualitas SDM BPR, (ii) belum memadainya jumlah

pengawas BPR, dan (iii) relatif belum efisiennya kegiatan

usaha BPR seperti ditunjukan oleh sangat tingginya suku

bunga kredit yang ditawarkan.

Seperti halnya tahun 2003, industri asuransi dan

dana pensiun akan terus dihadapkan pada persoalan

pengelolaan dananya karena berlanjutnya kecenderungan

penurunan suku bunga. Tingginya tingkat persaingan di

industri asuransi akan memaksa perusahaan-perusahaan

asuransi yang tidak mampu meningkatkan efisiensi dan

modalnya untuk mulai melakukan proses bergabung

(merger dan akuisisi). Sementara, industri dana pensiun

yang selama ini cenderung sangat prudent seperti

ditunjukkan dengan besarnya porsi deposito pada

penanaman dananya selama ini, akan dihadapkan pada

keharusan untuk memiliki manajemen risiko yang

memadai mengingat adanya tuntutan untuk mencari

produk-produk penanaman dana jangka panjang yang

memberikan return relatif tinggi namun dengan risiko

yang manageable.
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Untuk tahun 2004, banyak pihak memperkirakan

pasar modal tidak akan tumbuh sepesat tahun

sebelumnya. Para investor yang secara agresif

menanamkan dananya selama tahun 2003 diperkirakan

lebih banyak menunggu (wait & see). Demikian pula

dengan dunia usaha yang beberapa di antaranya telah

menggunakan kesempatan untuk meraup  dana  di

pasar modal selama tahun 2003, akan menunggu

kepastian diterimanya penerbitan instrumen dana

mereka di pasar dengan harga yang lebih baik. Namun

demikian, jika agenda Pemilu terbukti berjalan lancar,

maka para investor baik domestik maupun internasional

diperkirakan berbondong-bondong mengucurkan

dananya ke Indonesia.

Sementara, kondisi pasar uang diperkirakan tidak

akan mengalami perubahan berarti seiring dengan

berlanjutnya kecenderungan suku bunga rendah dan tetap

overlikuidnya perbankan.

Dari sisi pelaksanaan sistem pembayaran yang

berperan penting dalam pemeliharaan stabilitas sistem

keuangan, pemantauan dan pengawasan terhadap sistem

tersebut perlu ditingkatkan dengan mengacu pada standar

internasional (core principle for systemically important

payment systems √ CP-SIPS yang ditetapkan BIS). Selain

itu, perlu dilakukan upaya pengembangan lebih lanjut

seperti peningkatan kapasitas dan untuk untuk melakukan

mitigasi khususnya terhadap risiko operasional.

4. ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN

Sejalan dengan tantangan yang dihadapi ke depan,

bersama dengan kebijakan moneter yang tetap akomodatif

dan berhati-hati serta koordinasi fiskal dan moneter yang

lebih erat, penyehatan dan peningkatan ketahanan sistem

perbankan harus tetap dilakukan. Dalam rangka

pelaksanaan kebijakan tersebut, seiring dengan

meningkatnya risiko yang dihadapi oleh perbankan,

diperlukan penerapan risk management oleh perbankan

dan pembentukan credit bureau. Sementara, agar

kestabilan tetap terpelihara, pengurangan cakupan blan-

ket guarantee perlu dilakukan secara gradual dan berhati-

hati. Sejalan dengan itu, penerapan ketentuan kehati-

hatian yang sejalan dengan standar internasional perlu

terus dilakukan.

Pelaksanaan risk management yang baik oleh

perbankan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Pengelolaan risiko yang melekat pada operasional

perbankan akan menjadi penopang terciptanya good gov-

ernance. Dilaksanakannya good governance akan

meminimalisir praktek kejahatan perbankan mulai dari

pembohongan publik dengan melakukan window dress-

ing seperti melalui pelaporan yang tidak sebenarnya

sampai dengan kasus pembobolan seperti yang terjadi

beberapa waktu terakhir ini. Sampai saat ini, lemahnya

good governance tersebut memang belum memberikan

dampak negatif yang berarti terhadap kepercayaan

masyarakat. Namun demikian, apabila persoalan tersebut

tidak ditanggapi secara serius baik oleh otoritas pengawas

maupun pelaku perbankan, bukan tidak mungkin kasus-

kasus serupa akan semakin marak dan pada gilirannya akan

menurunkan kembali kepercayaan masyarakat yang pada

saat ini belum sepenuhnya pulih.

Untuk membantu terlaksananya penerapan risk

management yang baik, salah satu caranya adalah bank

harus mengenal nasabahnya secara baik. Untuk itu, shar-

ing informasi antar bank melalui credit bureau merupakan

salah satu cara efektif untuk menangkal terjadinya kasus

pembobolan yang terjadi belakangan ini, yang beberapa

di antaranya terbukti dilakukan oleh orang-orang dan

perusahaan-perusahaan yang sama serta dengan modus

serupa.

Rencana Pemerintah untuk mengurangi (phasing

out) cakupan program penjaminan diperkirakan akan

menimbulkan dampak yang cukup luas terhadap industri

perbankan. Dalam tahap awal implementasinya, jika tidak
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dilakukan persiapan dan perhitungan yang matang dapat

menimbulkan pemindahan dana masyarakat dari satu bank

ke bank lain (flight to quality) atau ke luar perbankan

khususnya oleh para deposan besar.

Untuk mengurangi dampak negatif dari rencana

tersebut, perlu dipertimbangkan agar pengurangan

Penjaminan dilakukan secara bertahap. Selain itu, agar

efektif, pengurangan Program Penjaminan perlu dikaitkan

dengan tersedianya elemen Financial Safety Net (FSN)

antara lain Lender of Last Resort (LOLR) dari Bank Indone-

sia. LOLR dapat berfungsi sebagai contingency plan untuk

mengantisipasi dampak negatif penurunan kepercayaan

publik terhadap perbankan saat pencabutan atau

pengurangan penjaminan dilakukan.

Sebagai kelanjutan dari kebijakan tahun sebelumnya,

selama tahun 2004 Bank Indonesia merencanakan untuk

menyempurnakan beberapa ketentuan terutama terkait

dengan prinsip kehati-hatian. Untuk tahun tersebut akan

diterbitkan ketentuan mengenai beberapa hal meliputi

antara lain Kualitas Aktiva Produktif, Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif, Restrukturisasi Kredit dan

Batas Maksimum Pemberian Kredit. Selain itu, Bank Indo-

nesia juga akan mengeluarkan pedoman tentang tingkat

kesehatan Bank (CAMELS), yang rencananya akan

diterapkan untuk posisi bulan Desember 2004. Tingkat

kesehatan Bank lebih diarahkan sebagai supervisory tools

bagi Bank Indonesia dan penetapan action plan dalam

rangka identifikasi dan pemecahan permasalahan pada

aspek tertentu Bank. Sementara itu, agar penerapan

tersebut dapat berjalan dengan baik, maka sebelumnya

akan dilakukan ujicoba yang dimulai pada posisi bulan Juni

2004 untuk seluruh Bank. Sejalan dengan penyempurnaan

ketentuan tingkat kesehatan Bank tersebut, Bank Indo-

nesia juga memiliki rencana untuk menyempurnakan

ketentuan tentang Rencana Kerja (Business Plan).

Selanjutnya, dengan rencana berakhirnya masa tugas

Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada bulan Februari

2004, Bank Indonesia merencanakan untuk menyesuaikan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 tanggal

26 Desember 2001 tentang Penetapan Status Bank dan

Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan

Nasional.
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Dengan semakin terintegrasinya kepemilikan, organisasi,

operasional dan produk industri keuangan, ketidakstabilan

terhadap satu jenis lembaga dapat secara sistemik

berdampak pada jenis lembaga keuangan lainnya. Sekitar

91% dari aset industri keuangan merupakan total aset

industri perbankan, sehingga perbankan tetap merupakan

institusi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap

kestabilan sistem keuangan. Namun, tidak berarti lembaga

keuangan lainnya dapat diabaikan dalam memelihara

stabilitas sistem keuangan. Selama beberapa waktu

terakhir , inovasi produk-produk non-perbankan dan

perkembangan industri LKBB terus meningkat seiring

dengan semakin ketatnya persaingan dan meningkatnya

pemahaman nasabah terhadap produk keuangan.

Secara umum, kondisi makroekonomi stabil dan

cenderung membaik selama 2003 dan telah meningkatkan

kepercayaan masyarakat dan investor terhadap

perekonomian Indonesia. Kondisi demikian memberi

kontribusi yang positif untuk stabilitas sistem keuangan.

Membaiknya indikator-indikator perkembangan ekonomi

terutama didukung oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan

moneter dan fiskal. Namun demikian, pertumbuhan

ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan konsumsi

cukup rentan terhadap peningkatan NPL perbankan

apabila terjadi penurunan aktivitas ekonomi.

Dari sisi eksternal, cenderung menurunnya suku

bunga internasional telah membantu penurunan suku

bunga domestik tanpa adanya gejolak terhadap nilai ru-

piah. Kestabilan tersebut diperkirakan masih dapat

dipertahankan pada tahun 2004. Namun demikian,

meningkatnya persaingan dan proteksionisme atas

beberapa produk perdagangan oleh negara-negara

tertentu diperkirakan dapat mengganggu kinerja ekspor.

Dalam jangka panjang, sektor usaha domestik yang

produknya tidak mampu bersaing dengan produk impor

akan gulung tikar dan dapat menimbulkan instabilitas

perekonomian.

Kestabilan makroekonomi yang telah dicapai pada

tahun 2003 telah mendorong dapat dipertahankannya

stabilitas perbankan dan sistem keuangan. Walaupun

terdapat beberapa potensi permasalahan, kestabilan

industri perbankan tercermin dari angka-angka indikator

kinerja yang terus membaik selama tahun tersebut. Selain

itu, risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar relatif terkendali,

sementara risiko operasional perlu dicermati

penanganannya.

Sementara itu, kondisi pasar modal Indonesia selama

tahun 2003 mengalami perkembangan yang relatif pesat.

Kinerja pasar saham tercatat sebagai nomor 2 terbaik di

dunia. Pasar obligasi juga mengalami pertumbuhan pesat

dengan kecenderungan lebihnya permintaan (oversub-

scribed) untuk setiap emisi baru. Pasar uang juga tidak

menunjukkan gejolak yang membahayakan stabilitas

keuangan dengan cenderung overlikuid nya perbankan.

Di lain pihak, kecenderungan penurunan suku bunga

telah memaksa industri asuransi dan dana pensiun

Bab 1:
Gambaran Umum

Grafik I.1
Komposisi Aset Lembaga Keuangan
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menggeser komposisi penanaman dananya dari deposito

ke produk pasar modal untuk meminimalisir kerugian.

Namun demikian, hal ini tetap berpengaruh terhadap

kinerja kedua industri tersebut.

Kondisi umum sistem keuangan yang stabil

tersebut didukung pula oleh kebijakan sistem

pembayaran non-tunai yang telah berhasil mengurangi

risiko sistemik dan mengingkatkan efisiensi transaksi

pembayaran.

Untuk tahun 2004, seiring dengan pertumbuhan

ekonomi dan kondisi makroekonomi yang kondusif,

diperkirakan kinerja pasar modal semakin meningkat.

Namun demikian, banyak pihak memperkirakan

kemungkinan penurunan aktivitas pasar karena walaupun

diperkirakan tidak terdapat gejolak yang berarti, para

pelaku pasar lebih memilih sikap menunggu (wait & see)

atas hasil agenda sosial politik selama tahun tersebut. Jika

Pemilu terbukti berjalan lancar, maka para investor baik

domestik maupun internasional diperkirakan berbondong-

bondong mengucurkan dananya ke Indonesia. Sementara,

kondisi pasar uang diperkirakan tidak akan mengalami

perubahan berarti seiring dengan berlanjutnya

kecenderungan suku bunga rendah dan tetap

overlikuidnya perbankan.
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Secara umum, kondisi makroekonomi stabil dan

cenderung membaik selama 2003 sebagaimana

ditunjukkan oleh membaiknya indikator-indikator makro

ekonomi. Hal ini memberikan dampak positif berupa

meningkatnya kepercayaan masyarakat dan investor

terhadap perekonomian Indonesia. Membaiknya

perekonomian nasional ini terutama didukung oleh

konsistennya pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang masih

bertumpu pada pertumbuhan konsumsi, cukup rentan

terhadap goncangan yang mengakibatkan penurunan

aktivitas perekonomian. Akibatnya bagi sistem

keuangan dan perbankan pada khususnya adalah

potensi meningkatnya NPLs dan memburuknya kualitas

aktiva produktif pada umumnya. Dari sisi eksternal,

kecenderungan penurunan suku bunga global telah

membantu penurunan suku bunga domestik tanpa

memberikan dampak negatif terhadap nilai rupiah

(grafik II.1). Kestabilan tersebut diperkirakan masih

dapat dipertahankan pada tahun 2004. Namun

demikian, meningkatnya persaingan, diterapkannya

pembatasan impor atas beberapa produk perdagangan

oleh negara-negara tertentu diperkirakan dapat

mengganggu kinerja sektor usaha domestik karena

kurang mampu bersaing.

II.1 Pengaruh Eksternal

Pertumbuhan ekonomi dunia belum sepenuhnya

pulih karena perekonomian beberapa negara besar masih

lesu (grafik II.2). Hal ini ditandai oleh masih rendahnya

pertumbuhan  produk  domestik  bruto (PDB) Amerika

Serikat, Jepang dan Singapura sebagai partner dagang

utama Indonesia selama 2003. Perkembangan ekonomi

dunia pada semester I/2003 cenderung melemah sebagai

dampak dari perang Irak karena melibatkan AS sebagai

negara adi daya  yang memiliki pengaruh ekonomi sangat

besar. Selain itu, wabah penyakit sindrom pernafasan akut

(SARS) baik yang berjangkit di beberapa negara Asia

maupun Kanada juga berpengaruh pada melemahnya

perekonomian. Dalam kaitan ini, IMF pada bulan April

2003 telah menurunkan (downgraded) proyeksinya

terhadap kinerja perekonomian global sebesar 0,5%

Bab 2
Perkembangan Ekonomi Domestik dan Internasional

Grafik II.1
 Perkembangan Suku Bunga Internasional

Grafik II.2
Pertumbuhan Ekonomi
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menjadi 3,2% dari proyeksi yang dilakukan sebelumnya

(September 2002). Namun demikian, angka ini masih

sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan riil tahun 2002

sebesar 3%.

Guna memberikan stimulus untuk memperbaiki

perekonomian dalam negeri maupun untuk

menggairahkan pasar modal, beberapa negara telah

melakukan penurunan suku bunga. Pada 3 Juni 2003,

European Central Bank menurunkan suku bunga refi-

nancing sebesar 0,5% menjadi yang terendah dalam

sejarah yaitu 2%. Pada 25 Juni 2003, Bank Sentral AS

menurunkan Fed Funds rate sebesar 0,25% menjadi

1%, rekor terendah sejak tahun 1958. Demikian pula

Bank of England menurunkan cut-base rate sebesar

0,25% menjadi 3,75%, sebagai tingkat terendah sejak

tahun 1955.

Di sisi lain, rendahnya laju inflasi dunia, terutama

untuk beberapa negara mitra dagang utama (Grafik II.3)

dan diikuti oleh apresiasi rupiah telah membantu

penurunan laju inflasi Indonesia . Sepanjang tahun 2003,

indeks harga komoditas non migas di pasar internasional

meningkat tajam yaitu dari 2,6 per Desember 2002

menjadi 12,8 per Desember 2003. Peningkatan harga

komoditas non migas ini, yang salah satunya diakibatkan

dampak depresiasi USD, diiringi oleh kenaikan harga

minyak  dunia  telah  menyebabkan ekspor non-migas

Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 4,4% walaupun

perekonomian negara-negara partner dagang Indonesia

masih belum pulih pada tahun tersebut. Kenaikan ekspor

yang berdampak pada peningkatan pendapatan eksportir

pada gilirannya akan mendukung terpeliharanya kualitas

aktiva produktif yang ada dalam sistem keuangan.

Kecenderungan turunnya suku bunga internasional

sepanjang tahun 2003 dan dibarengi kekhawatiran

semakin besarnya defisit transaksi berjalan Amerika telah

memicu para investor untuk mengalihkan modalnya ke

negara-negara berkembang di Asia dan Amerika Latin yang

menawarkan yield yang lebih menarik. Hal ini didukung

oleh membaiknya rating negara-negara Asia. Peringkat

Indonesia, khususnya, dinaikkan 1 tingkat oleh lembaga-

lembaga rating internasional (Moody»s, Standard & Poor,

Fitch) menjadi setara dengan BB dengan prospek stabil

(Moodys). Di Asia, PMA lebih banyak masuk ke negara-

negara yang prospek ekonominya dianggap lebih baik,

seperti Cina, Vietnam dan Thailand. Di Indonesia sendiri,

belum kondusifnya iklim investasi menyebabkan jenis

modal asing yang masuk masih didominasi investasi port-

folio (Grafik II.4) seperti pembelian saham dan obligasi.

Selama 2003, terjadi arus masuk investasi portofolio

sebesar USD1,4 miliar, naik dibandingkan tahun

Grafik II.3
Perkembangan Inflasi

Pada 5 Negara Mitra Dagang Utama

Grafik II.4
Penanaman Modal Asing dan

Investasi Portofolio (NET)
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sebelumnya (USD1,2 miliar). Masuknya arus modal jangka

pendek tersebut disamping telah membantu

perkembangan pasar modal Indonesia juga berpotensi

menekan sistem keuangan karena dapat ditarik (reversal)

setiap saat oleh investor. Selain itu, aliran modal jangka

pendek tersebut juga tidak menyentuh sektor riil yang saat

ini sedang dalam masa pemulihan.

Membaiknya indikator makro ekonomi dan rencana

pemerintah untuk tetap konservatif dalam kebijakan fiskal-

nya pada tahun 2004 menjadi faktor pendorong positif

stabilitas sistem keuangan. Dengan stabilnya nilai tukar

rupiah, rendahnya inflasi dan cenderung turunnya suku

bunga maka diperkirakan permintaan domestik, khususnya

konsumsi, akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kondisi perekonomian global

diperkirakan membaik, dipicu oleh perbaikan proyeksi

pertumbuhan ekonomi beberapa negara maju dan

negara-negara di Asia. IMF pada (November 2003)

memperkirakan  pertumbuhan perekonomian dunia pada

tahun 2004 mencapai 4,3%. Pertumbuhan tersebut

didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara

maju seperti AS, Jepang dan Eropa yang masing-masing

diproyeksikan tumbuh sebesar 4,3%, 1,5% dan 2,2%,

lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya (Septem-

ber 2003) yaitu 3,9%, 1,4% dan 1,9%. Kondisi ini

merupakan potensi bagi peningkatan pertumbuhan pasar

ekspor yang jika dimanfaatkan dengan baik oleh para

eksportir Indonesia akan berdampak positif terhadap

terpeliharanya kestabilan sistem keuangan.

II.2 Kondisi Ekonomi Domestik

Sepanjang tahun 2003, kondisi makroekonomi

cenderung membaik dan telah banyak mendukung

stabilitas sistem keuangan.

Neraca Pembayaran, utamanya transaksi berjalan

menunjukkan kinerja yang membaik ditandai oleh naiknya

penerimaan devisa  ekspor yaitu dari USD59.165  juta

pada 2002 menjadi USD62.891 juta pada tahun 2003

(tabel II.1). Selain itu, lalu lintas modal juga menunjukkan

kinerja yang mendukung sistem keuangan. Hal ini ditandai

oleh naiknya arus masuk investasi portfolio sehingga

mendorong IHSG ke level 691,90 pada akhir 2003 atau

naik 266,955 poin dibandingkan akhir 2002 (grafik II.5).

Meningkatnya lalu lintas modal juga mendorong

bergairahnya perdagangan obligasi seperti yang

ditunjukkan oleh naiknya frekuensi perdagangan

sepanjang tahun 2003, yaitu dari 308 unit pada tahun

2002 menjadi 1023 unit pada tahun 2003 (sumber: CEIC).

Tabel II. 1
Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)

Transaksi BerjalanTransaksi BerjalanTransaksi BerjalanTransaksi BerjalanTransaksi Berjalan 7.8227.8227.8227.8227.822 7.8007.8007.8007.8007.800         5.020        5.020        5.020        5.020        5.020

Ekspor 59.165 62.891 62.630

Impor -35.653 -39.509 -40.945

Jasa -15.690 -15.582 -16.665

Neraca ModalNeraca ModalNeraca ModalNeraca ModalNeraca Modal -1.102-1.102-1.102-1.102-1.102 -2.554-2.554-2.554-2.554-2.554 -6.413-6.413-6.413-6.413-6.413

Pemerintah (Net) -190 -779 -1.641

Swasta (Net) -913 -1.774 -4.772

TotalTotalTotalTotalTotal 6.7206.7206.7206.7206.720 5.2465.2465.2465.2465.246 -1.393-1.393-1.393-1.393-1.393

Monetary MovementMonetary MovementMonetary MovementMonetary MovementMonetary Movement -4.021-4.021-4.021-4.021-4.021 -4.209-4.209-4.209-4.209-4.209 2.3282.3282.3282.3282.328

Memorandum ItemsMemorandum ItemsMemorandum ItemsMemorandum ItemsMemorandum Items

Cadangan DevisaCadangan DevisaCadangan DevisaCadangan DevisaCadangan Devisa 32.03732.03732.03732.03732.037 36.24636.24636.24636.24636.246 33.91833.91833.91833.91833.918

(Bulan impor & ULN Pem)(Bulan impor & ULN Pem)(Bulan impor & ULN Pem)(Bulan impor & ULN Pem)(Bulan impor & ULN Pem) 6,66,66,66,66,6             7,1            7,1            7,1            7,1            7,1             6,1            6,1            6,1            6,1            6,1

KomponenKomponenKomponenKomponenKomponen 2004**2004**2004**2004**2004**2003*2003*2003*2003*2003*20022002200220022002

* Perkiraan Realisasi
** Perkiraan
Sumber: Bank Indonesia

Grafik II. 5
Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah
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diperkirakan akan mampu membantu sektor riil dalam

memulihkan kegiatan usahanya. Namun demikian, hal

tersebut perlu diikuti oleh perbaikan infrastruktur, stabilitas

keamanan dan pengurangan pungutan tidak resmi.

Kegiatan investasi yang meningkat sebesar 1,6%

lebih didominasi oleh pembangunan properti

dibandingkan investasi permesinan yang langsung

berdampak pada peningkatan kapasitas produksi. Kondisi

tersebut tidak memberikan dampak berarti terhadap

peningkatan produksi khususnya industri pengolahan

yang tumbuh 2,4% atau lebih rendah dibandingkan

tahun sebelumnya yang mencapai 4%. Kondisi ini

memang tidak mempengaruhi supply barang akibat

lancarnya pasokan barang impor di masyarakat sehingga

dapat meredam kenaikan harga. Namun, dalam jangka

panjang sektor usaha yang produknya tidak mampu

bersaing dengan produk impor tersebut akan sulit

bertahan dan dapat menimbulkan instabilitas

perekonomian.

Sementara, pelaksanaan kebijakan fiskal yang

konservatif dan berhati-hati telah mampu menekan tingkat

inflasi yang pada gilirannya mendorong terpeliharanya

stabilitas sistem keuangan. Dengan mempertimbangkan

adanya kewajiban membayar pokok utang dan bunganya

yang cukup besar serta pertimbangan menjaga

sustainabilitas fiskal, Pemerintah memilih kebijakan defisit

fiskal dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi.

Defisit fiskal pada tahun 2003 sedikit meningkat jika

dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu dari 1,7%

per PDB pada tahun 2002 menjadi 1,9% per PDB pada

tahun 2003 (tabel II.2). Untuk mencapai target defisit fiskal

1,9% dari PDB, pemerintah telah mengeluarkan

serangkaian kebijakan yang kondusif seperti penundaan

kenaikan harga BBM dan harga jual eceran barang kena

cukai. Namun perlu diwaspadai adanya tekanan terhadap

keuangan negara di masa depan yang berasal dari

pembiayaan kembali (refinancing) surat hutang domestik

Grafik II. 6
Inflasi dan Kredit Konsumsi

Membaiknya neraca pembayaran yang diiringi oleh

relatif menariknya tingkat suku bunga domestik dan terus

terdepresiasinya USD terhadap beberapa mata uang dunia

telah mendorong nilai tukar rupiah lebih stabil bahkan

cenderung menguat dibandingkan tahun sebelumnya

yaitu dari Rp8.940 akhir 2002 menjadi Rp8.420 akhir

2003. Kecenderungan penguatan rupiah tersebut, selain

dapat mengurangi eksposur risiko valas pelaku bisnis, di

sisi lain dapat menurunkan penerimaan ekspor apabila

tidak diiringi oleh perbaikan daya saing produk ekspor.

Kondisi ini berpotensi untuk menurunkan repayment ca-

pacity eksportir yang dapat berpengaruh pada kualitas

kredit perbankan.

Angka inflasi juga menunjukan penurunan yaitu dari

10,0% pada 2002 menjadi 5,06% pada 2003 (grafik II.6).

Kecenderungan penurunan angka inflasi yang diiringi oleh

kecenderungan turunnya suku bunga pinjaman telah

mendorong naiknya pemberian kredit konsumsi yaitu dari

Rp79,99 triliun per Desember 2002 menjadi Rp101,60

triliun per Oktober 2003. Naiknya pertumbuhan kredit

konsumsi ini perlu diwaspadai karena berpotensi menekan

kualitas kredit perbankan apabila terjadi penurunan

aktivitas ekonomi.

Di masa yang akan datang, membaiknya indikator-

indikator perkembangan ekonomi tersebut yang diiringi

oleh pelaksanaan kebijakan moneter yang relatif longgar

Triliun Rp Persen

Inflasi (skala kanan) Kredit Konsumsi (skala kiri)
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pemerintah karena jumlah obligasi yang jatuh tempo pada

tahun 2004 berjumlah Rp36,3 triliun serta meningkatnya

cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang sekitar

50% dibandingkan pembayaran tahun 2003. Seiring

dengan berakhirnya program pemulihan ekonomi dengan

IMF maka fasilitas rescheduling melalui Paris Club tidak

akan dapat dimanfaatkan lagi. Intensifikasi pembiayaan

defisit APBN 2004 melalui sumber-sumber dalam negeri

untuk pembayaran kewajiban luar negeri yang makin besar

perlu diwaspadai karena akan mengurangi cadangan

devisa Indonesia.

II.3 Perkembangan Sektor Riil

Sepanjang tahun 2003, sektor riil belum sepenuhnya

pulih meskipun berbagai upaya telah dilakukan di

antaranya melalui kebijakan penurunan suku bunga.

Bahkan terdapat kecenderungan kurang menggembirakan

di masa datang berupa relokasi usaha ke negara lain.

Kondisi demikian dapat meningkatkan angka

pengangguran dan dapat meningkatkan NPLs perbankan

terutama pada kredit konsumsi.

Beberapa kasus yang mengindikasikan betapa

ketidakpastian hukum membuat investor dan calon

investor bereaksi negatif, antara lain adalah, kasus

divestasi Kaltim Prima Coal (KPC) dan investasi Cemex di

Semen Gresik. Dalam kasus KPC, proses divestasi

perusahaan tambang tersebut dari investor asing lama (Rio

Tinto dan British Petroleoum) kepada investor domestik

menjadi berlarut-larut. Hal ini disebabkan beberapa

permasalahan terkait dengan keputusan pengadilan serta

reaksi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam

menyikapi aksi pengalihan kepemilikan oleh investor lama

yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian semula.

Kasus-kasus  tersebut  akan mempengaruhi minat

investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sepanjang tahun 2003 arus modal yang masuk ke

Indones ia  leb ih banyak berupa arus  investas i

portfolio yang berjangka pendek. Sementara, angka

1. Pendapatan Negara dan Hibah1. Pendapatan Negara dan Hibah1. Pendapatan Negara dan Hibah1. Pendapatan Negara dan Hibah1. Pendapatan Negara dan Hibah 301.874301.874301.874301.874301.874 300.188300.188300.188300.188300.188 336.156336.156336.156336.156336.156 17.317.317.317.317.3 342.812342.812342.812342.812342.812 137.204137.204137.204137.204137.204 343.876343.876343.876343.876343.876 17.217.217.217.217.2
a. Penerimaan Dalam Negeri 301.874 299.887 336.156 17,3 342.472 136.964 343.242 17,1

 - Penerimaan Perpajakan 219.628 210.954 254.140 13,1 248.470 108.807 271.023 13,5
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak 82.247 88.933 82.016 4,2 94.001 28.157 72.219 3,6

b. Hibah 0 301 0 340 240 634 0,0

2. Belanja Negara2. Belanja Negara2. Belanja Negara2. Belanja Negara2. Belanja Negara 344.009344.009344.009344.009344.009 327.865327.865327.865327.865327.865 370.592370.592370.592370.592370.592 19,119,119,119,119,1 377.248377.248377.248377.248377.248 139.703139.703139.703139.703139.703 368.800368.800368.800368.800368.800 18,418,418,418,418,4
a. Belanja pemerintah pusat 246.040 229.343 253.714 13,1 257.934 85.203 253.943 12,7

 - Pengeluaran rutin 193.741 189.072 188.584 9,7 191.788 70.993 185.842 9,3
 - Pengeluaran pembangunan 52.299 40.271 65.130 3,4 66.146 14.210 68.101 3,4

b. Anggaran belanja untuk daerah 97.969 98.522 116.878 6,0 119.314 54.499 114.856 5,7
 - Dana Perimbangan 94.532 94.763 107.491 5,5 109.927 49.966 108.243 5,4
- Dana otonomi khusus dan penyeimbang 3.437 3.759 9.387 0,5 9.387 4.533 6.613 0,3

3. Surplus/Defisit ( 1 - 2 )3. Surplus/Defisit ( 1 - 2 )3. Surplus/Defisit ( 1 - 2 )3. Surplus/Defisit ( 1 - 2 )3. Surplus/Defisit ( 1 - 2 ) -42.135-42.135-42.135-42.135-42.135 -27.677-27.677-27.677-27.677-27.677 -34.436-34.436-34.436-34.436-34.436 (1,9)(1,9)(1,9)(1,9)(1,9) -34.436-34.436-34.436-34.436-34.436 -2.498-2.498-2.498-2.498-2.498 -24.923-24.923-24.923-24.923-24.923 (1,2)(1,2)(1,2)(1,2)(1,2)

4. Pembiayaan4. Pembiayaan4. Pembiayaan4. Pembiayaan4. Pembiayaan 42.13542.13542.13542.13542.135 27.67727.67727.67727.67727.677 34.43634.43634.43634.43634.436 1.91.91.91.91.9 34.43634.43634.43634.43634.436 -2.498-2.498-2.498-2.498-2.498 24.92324.92324.92324.92324.923 1,21,21,21,21,2
a. Pembiayaan Dalam Negeri 23.501 20.562 22.450 1,2 31.530 2.229 39.844 2,0
b. Pembiayaan Luar Negeri 18.634 7.115 11.986 0,7 2.906 -4.727 -14.921 (0,7)

APBN 1)APBN 1)APBN 1)APBN 1)APBN 1) Realisasi 2Realisasi 2Realisasi 2Realisasi 2Realisasi 2

20022002200220022002

%%%%%

thd PDBthd PDBthd PDBthd PDBthd PDB

APBN-P 4)APBN-P 4)APBN-P 4)APBN-P 4)APBN-P 4)APBN 3)APBN 3)APBN 3)APBN 3)APBN 3) Realisasi 2Realisasi 2Realisasi 2Realisasi 2Realisasi 2

Semester ISemester ISemester ISemester ISemester I

APBN 3)APBN 3)APBN 3)APBN 3)APBN 3) %%%%%

thd PDBthd PDBthd PDBthd PDBthd PDB

Keterangan:
1) APBN yang disetujui DPR, Oktober 2001

Asumsi dasar : Pertumb. PDB = 3,5%, Inflasi = 9,3%, kurs = Rp.9.600/US$, SBI 3 bln = 15%, minyak mentah = US$24/barel
2) Realisasi sementara
3) APBN yang disetujui DPR

Asumsi dasar : Pertumb. PDB = 4%, Inflasi = 9,0%, kurs = Rp.9.000/US$, SBI 3 bln = 13%, minyak mentah = US$22/barel
4) APBN-P 2003 yang disetujui DPR, 24 September 2003

Asumsi dasar: Pertumb. PDB=4%, Inflasi = 6%, kurs = Rp.8.000/US$, SBI 3 bln = 10,1%, minyak mentah = US$27,9/barel
Sumber:  Departemen Keuangan

20022002200220022002 20032003200320032003 20032003200320032003

(Rp Miliar)

Tabel II. 2
Statistik Keuangan Pemerintah Pusat
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penanaman modal asing (PMA) yang berjangka panjang

dan lebih mampu mendorong bergairahnya sektor riil

tercatat lebih kecil. Kondisi ini merupakan salah satu sebab

tersendatnya perkembangan sektor riil sehingga

pertambahan angkatan kerja baru tidak terserap. Bahkan

banyak pekerja yang diberhentikan karena berbagai alasan,

seperti yang terjadi pada kasus PT Dirgantara Indonesia,

Texmaco. Pada tahun tersebut, angka pengangguran

meningkat menjadi 9,8% dari seluruh angkatan kerja.

Kondisi tingginya angka pengangguran dapat

mengganggu stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem

keuangan pada khususnya. Penyelesaian kasus-kasus

tersebut akan sulit dilakukan dalam jangka pendek tanpa

adanya penyempurnaan perangkat hukum, sehingga sulit

mengharapkan tidak terjadinya kasus-kasus serupa di masa

datang. Namun demikian, tetap perlu diupayakan

pemecahan masalah-masalah tersebut agar dapat

memperbaiki citra Indonesia di mata investor yang terus

mendapat peringkat buruk dalam kriteria iklim investasi.

Sementara itu, selama 2003 beberapa sektor usaha

menunjukkan perkembangan dan prospek yang kurang

menggembirakan. Sektor-sektor tersebut perlu dicermati

agar tidak menimbulkan permasalahan di sektor keuangan

di kemudian hari. Beberapa sektor usaha yang patut

diperhatikan antara lain adalah industri pengolahan kayu

dan kehutanan, industri properti serta industri tekstil dan

yang terkait.

Produk kayu dan kehutanan merupakan jenis

komoditas utama ekspor Indonesia. Selama 2003, sejumlah

perusahaan yang bergerak pada industri kayu dan

kehutanan mengalami gangguan operasional, bahkan

banyak di antaranya tidak beroperasi lagi. Penyebabnya

adalah terbatasnya bahan baku akibat pengetatan

perijinan oleh Departemen Kehutanan serta meningkatnya

illegal logging untuk diselundupkan ke luar negeri (Grafik

II.7). Banyaknya pungutan yang ditarik pemerintah, baik

pusat maupun daerah, juga dirasakan memberatkan

industri perkayuan. Bagi perbankan, eksposur kredit

kepada industri kayu dan kehutanan jauh berkurang

dibandingkan sebelum krisis, mengingat besarnya kredit

perbankan kepada grup-grup dalam industri tersebut yang

dialihkan ke BPPN pada saat krisis terjadi. Namun demikian,

kondisi industri kayu dan kehutanan masih berpengaruh

terhadap stabilitas keuangan mengingat masih cukup

besarnya eksposur kredit perbankan, serta banyaknya

perusahaan dalam industri kehutanan dan yang terkait

yang telah menerbitkan saham dan obligasi di pasar dalam

dan luar negeri. Salah satu contohnya adalah grup Asia

Pulp & Paper (APP) yang obligasi nya senilai USD 12 miliar

telah dinyatakan default dan sedang mengalami proses

restrukturisasi panjang dengan kreditor-kreditornya.

Ke depan, prospek industri pengolahan dengan

bahan baku dari kehutanan menjadi semakin kurang

menggembirakan. Diperkirakan tahun 2004, 1 juta pekerja

akan terkena PHK karena tutupnya perusahaan perkayuan,

sehingga menambah panjang jumlah pengangguran di

negeri ini. Tekanan dunia internasional agar Indonesia

mematuhi aturan-aturan lingkungan hidup yang

seharusnya dilakukan seperti perencanaan penebangan

yang matang (termasuk reboisasi) diperkirakan akan

menaikkan biaya operasional industri pengolahan

perkayuan domestik sehingga menjadi tidak kompetitif

dibandingkan produk pesaing negara lain. Oleh karena

Grafik II. 7
Pasokan dan Permintaan Kayu Bulat tahun 2002

2 0 0 2

Pasokan Permintaan Kesenjangan

Sumber: Departemen Kehutanan
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itu, penting bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk

memperhitungkan secara hati-hati dan cermat risiko kredit

yang dihadapi jika ingin menyalurkan dananya kepada

industri tersebut.

Sementara, industri properti yang mengalami

pertumbuhan sangat pesat beberapa waktu terakhir ini,

ditengarai berpotensi mengalami oversupply, khususnya

untuk sektor properti komersial. (Boks II.1 : Akankah

Properti Menjadi Mimpi Buruk Kembali?).

Di bidang tekstil, kemampuan Cina untuk

mengekspor TPT-nya dengan harga bersaing disebabkan

oleh kebijakan ekonominya yang kondusif, yaitu berupa

rendahnya nilai Yuan yang dipatok ke USD, program

restrukturisasi industri tekstil yang membuat biaya

produksinya menjadi efisien, rendahnya suku bunga kredit

yang mencapai 5% serta upah buruh yang murah karena

melimpahnya tenaga kerja (Boks II.2: Meroketnya China :

Ancaman atau Peluang?). Sebaliknya, masih tingginya

biaya produksi di Indonesia, yang antara lain berupa

tingginya biaya bongkar muat, berkembangnya pungutan

liar, masih tingginya bunga pinjaman dan mahalnya upah

buruh yang tidak diiringi oleh perbaikan produktivitas,

menyebabkan industri tekstil akan menghadapi tantangan

yang lebih berat lagi.

Dampak dari tidak mampunya industri tekstil dalam

negeri untuk menghadapi serangan produk Cina tersebut,

baik secara legal maupun selundupan, adalah terancam

tutupnya 3.250 pengusaha kecil dan menengah di bidang

TPT1 . Ke depan, dengan adanya rencana dicabutnya kuota

tekstil oleh AS, Uni Eropa dan Kanada pada 2005 sebagai

bagian dari kesepakatan WTO, eksportir tekstil domestik

yang selama ini terlindungi secara tidak langsung oleh

kuota yang diberikan tersebut akan dihadapkan pada

kompetisi langsung dengan negara pesaing seperti China

dan Vietnam yang lebih efisien.

Melihat potensi penurunan aktivitas usaha beberapa

sektor seperti dijelaskan di atas, perlu dicermati potensi

bertambahnya pengangguran karena pemutusan

hubungan kerja (PHK) yang dapat terjadi pada sektor-

sektor tersebut serta dampaknya terhadap kredit

perbankan khususnya kredit konsumsi kepada karyawan

yang bekerja pada sektor-sektor tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996

menunjukan jumlah pengangguran terbuka2  mencapai

4,13 juta jiwa. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali

lipat menjadi 10,13 juta jiwa pada tahun 2003. Ketua

Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

memperkirakan akan terjadi PHK secara besar-besaran dari

sektor kehutanan dan sektor tekstil masing-masing  sekitar

1 juta pekerja pada tahun 2004. Dengan ditambah 2,5

juta angkatan kerja baru yang belum mendapat pekerjaan,

jumlah pengangguran pada tahun 2004 akan semakin

meningkat, sehingga angka pengangguran akan menjadi

3 kali lipat dari jumlah sebelum krisis.

Tingginya angka pengangguran terbuka dan

kecenderungannya untuk terus naik menjadi salah satu

titik kritis terjadinya masalah sosial yang pada akhirnya

dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Kecenderungan naiknya angka pengangguran tersebut

apabila sebagian bersumber dari pemutusan hubungan

kerja  dapat  menjadi signal adanya potensi penurunan

≈repayment capacity∆ nasabah berpenghasilan tetap yang

Tabel II. 3
Jumlah Tenaga Kerja Industri TPT Indonesia

Fibers 24.415 25.524 26.076 26.762 29.324 29.682

Yarns 170.275 175.337 186.450 189.785 193.361 207.871

Fabrics 317.191 329.377 337.971 341.400 349.392 355.566

Garments 329.440 346.167 348.419 355.236 372.716 376.584

Others 241.486 243.884 244.525 246.710 247.372 249.622

TotalTotalTotalTotalTotal 1.082.8071.082.8071.082.8071.082.8071.082.807 1.120.2891.120.2891.120.2891.120.2891.120.289 1.143.4411.143.4411.143.4411.143.4411.143.441 1.159.8931.159.8931.159.8931.159.8931.159.893 1.192.1651.192.1651.192.1651.192.1651.192.165 1.219.3251.219.3251.219.3251.219.3251.219.325

KomoditiKomoditiKomoditiKomoditiKomoditi 2000200020002000200019971997199719971997

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

19961996199619961996 2001200120012001200119981998199819981998 19991999199919991999

1 Sumber : Deperindag
2 yaitu mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari kerja
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Grafik Boks 2.1.1
Perkembangan Kredit Properti Terhadap Total Kredit

Grafik Boks 2.1.2
Perkembangan Sumbangan Sektor Properti Thd PDB

Boks II. 1 Akankah Properti Menjadi Mimpi Buruk Kembali?

Sepanjang tahun 2003, bisnis properti mengalami

pertumbuhan sebesar 78%. Suatu angka yang relatif

tinggi mengingat semenjak krisis tahun 1997 sektor

properti seakan mengalami kemacetan. Pertumbuhan

yang sangat tinggi ini perlu diwaspadai karena

berdasarkan pengalaman yang lalu sektor properti

memiliki risiko yang cukup tinggi bagi sistem keuangan.

Di negara berkembang, sektor properti

memainkan peran penting khususnya dalam

mengembangkan infrastruktur negara. Selama

sebelum krisis, sektor properti di Indonesia

menyumbang 7-8% dari GDP yang didorong oleh

pengeluaran pemerintah dan sektor swasta. Tetapi,

setelah krisis sumbangan ini turun menjadi 5-6%.

Kebangkitan sektor properti yang dimulai sejak

tahun 2000 dan pesatnya pertumbuhan selama

2003 ini merupakan fenomena yang sangat baik

mengingat bisnis properti merupakan salah satu pa-

rameter yang menunjukkan bangkit atau jatuhnya

perekonomian suatu negara. Hal yang menarik dari

perkembangan sektor properti ini adalah

bergesernya struktur pembiayaan, yaitu yang berasal

dari mayoritas pinjaman bank menjadi dari ekuitas

pengembang, uang muka dan cicilan konsumen.

Kredit perbankan kepada sektor properti secara to-

tal mengalami penurunan, dengan dominasi kredit

untuk KPR & KPA.

Tingginya angka NPLs  sektor ini pada saat krisis

terjadi telah membuat perbankan lebih berhati-hati

dalam menyalurkan kredit properti. Sementara itu,

perkembangan terakhir menunjukkan bahwa leverage

ratio sektor properti cenderung meningkat. Hal ini

menunjukkan tingginya porsi pembiayaan industri

properti yang bersumber dari luar perusahaan,

terutama dari perseorangan atau lembaga bukan bank.

Perolehan dana pinjaman dari luar sektor perbankan

ini bukan berarti tidak menimbulkan risiko bagi

stabilitas sistem keuangan, karena ditengarai dana

pinjaman tersebut tetap berujung pada sektor

keuangan. Hal ini berarti pula cukup besarnya potensi

penyaluran dana perbankan pada industri properti. Di

sisi lain, potensi ini dapat menimbulkan risiko bagi

stabilitas keuangan apabila terjadi over supply dan

bubble price pada industri properti.

Gejala oversupply telah terlihat di beberapa

gedung perkantoran yang telah selesai

pembangunannya  namun  masih  tampak  lengang
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Grafik Boks 2.1.3
Perkembangan Rata-rata Leverage dan ROE

Beberapa Perusahaan Properti

Grafik Boks 2.1.4
Rata-rata Pasokan dan Tingkat Hunian Perkantoran

Jakarta dan Sekitarnya

pada akhirnya akan memperburuk kualitas kredit konsumsi

perbankan. Hal ini menjadi penting, karena saat ini

perbankan cenderung untuk meningkatkan porsi kredit

konsumsi dalam portfolio kreditnya. Di sisi lain,

kecenderungan perbankan tersebut pada dasarnya dipicu

oleh persepsi perbankan akan masih relatif tingginya risiko

kredit sektor riil yang antara lain ditandai oleh masih relatif

tingginya rata-rata DER dan relative rendahnya ROE

beberapa perusahaan tekstil (grafik II.8).

Masalah pengangguran memang bukan masalah

yang mudah diselesaikan. Salah satu upaya untuk

mengurangi angka pengangguran, pemerintah telah

bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dengan

membuat nota kesepahaman (MoU) soal rekrutment TKI

dari Indonesia ke Malaysia. Namun demikian, Pemerintah

diharapkan dapat terus mendorong terbukanya lapangan

kerja, baik melalui penanaman modal oleh investor

maupun proyek padat karya yang diciptakan untuk

mengantisipasi kebutuhan jangka pendek pada kegiatan

pemilu 2004. Selain itu, perlu dilakukan monitoring secara

ketat potensi peningkatan angka pengangguran serta

dampaknya terhadap perbankan dan menghimbau

perbankan untuk memperhitungkan angka pengangguran

pada target penyaluran kredit dalam bisnis plan.

dan bersaing untuk memperebutkan tenants.

Demikian pula, kawasan industri yang menghadapi

kemungkinan beberapa penyewa merelokasi pabriknya

ke negara lain, menyusul indikasi iklim usaha  yang

belum  kunjung  membaik  seperti  yang telah terjadi

di negara-negara lain. Apabila di tahun depan

pertumbuhan supply di sektor properti terus meningkat

tanpa diimbangi dengan tumbuhnya daya beli yang

memadai maka perlu diwaspadai kemungkinan

terjadinya harga semu (bubble prices) di sektor properti

yang dapat memicu peningkatan NPLs sebagaimana

yang terjadi pada saat krisis ekonomi tahun 1997.

Grafik II. 8
Perkembangan Rata-rata

Leverage dan ROE Beberapa Perusahaan Tekstil
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Boks II. 2

Grafik Boks 2.2.1
Ekspor Non Migas Indonesia Ke Cina &
Impor Non Migas Indonesia Dari Cina

Sepanjang tahun 2003, perekonomian dunia

mulai membaik yang tercermin dari pertumbuhan

PDB 5 negara mitra dagang utama Indonesia. Mulai

bergairahnya kembali perekonomian global tersebut

diharapkan  dapat  berdampak  positif  bagi Indone-

sia, khususnya dalam perdagangan internasional. Hal

ini didukung pula oleh harga komoditas non migas

di pasar internasional yang meningkat tajam selama

2003. Perkembangan ini antara lain disebabkan oleh

pemulihan kegiatan produksi yang berjalan lambat,

respon produsen untuk memperbaiki harga ke tingkat

yang lebih tinggi setelah menurun tajam pada periode

1998-2001, dan dampak dari depresiasi USD

terhadap kenaikan harga komoditas non migas.

Namun laju pertumbuhan volume perdagangan dunia

sedikit menurun dibandingkan tahun 2002, setelah

dimulainya perang Irak, berjangkitnya wabah SARS,

dan meningkatnya proteksionisme dari sejumlah

negara maju.

Namun demikian, membaiknya perdagangan

internasional tersebut diiringi dengan semakin

ketatnya persaingan. Negara-negara pesaing yang

sebelumnya tidak diperhitungkan, saat ini telah

mengalami perbaikan daya saing yang harus dicermati

oleh para eksportir Indonesia. Khususnya China,

negara pengekspor yang praktis mengalami

pertumbuhan yang tinggi (rata-rata sekitar 8%) sejak

1997 pada saat krisismelanda banyak negara di

kawasan Asia. Bahkan peningkatan ekspor negara

tersebut telah menyumbang devisa yang sedemikian

besar hingga cadangan devisa negara tersebut

mencapai USD346,5 miliar pada akhir triwulan II/2003,

naik USD60,1 miliar dibandingkan akhir tahun 2002.

Meroketnya Cina: Ancaman atau Peluang?

Pesatnya kemajuan ekonomi Cina dengan daya

saing ekspor yang semakin tinggi telah membuat

khawatir negara-negara maju dan negara-negara

pesaing lainnya. Defisit neraca perdagangan negara-

negara maju dengan Cina semakin melebar. Bahkan

AS yang terus mengalami pelebaran defisit neraca

perdagangan dengan Cina melakukan ancaman

terhadap Cina dalam bentuk pengenaan tarif yang

lebih tinggi atas produk impor dari Cina. Selain itu,

dengan alasan nilai Renminbi yang dianggap under-

valued, AS melalui berbagai cara terus mendesak

Cina agar merevaluasi mata uangnya yang sejak

tahun 1994 dipatok (pegged) pada kisaran sempit

yaitu RMB8,2774 per USD1.

Sementara,  dengan  semakin  kompetitifnya

daya saing produk-produk Cina, negara-negara

pengekspor lainnya   khususnya   di   kawasan   Asia

termasuk  Indonesia dihadapkan pada ancaman

penguasaan    pasar    ekspor    yang    selama ini

mereka kuasai.

Bagi Indonesia, kemungkinan terburuk dari

ketidakmampuan produsen meningkatkan daya
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saing dapat memaksa produsen tersebut untuk

menutup usahanya. Hal ini  pada gilirannya dapat

memicu naiknya angka pengangguran dan

menurunkan kemampuan pengusaha dalam

memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditor

dan investornya sehingga berdampak negatif pada

stabilitas sistem keuangan. Selain itu, kurang

kondusifnya iklim investasi di Indonesia, membuat

Investor asing lebih tertarik untuk berinvestasi di

China sehingga pemulihan kinerja sektor riil menjadi

terhambat.

Namun demikian, dibalik kekhawatiran ancaman

Cina untuk menguasai pasar internasional,

sesungguhnya Cina merupakan pasar yang potensial.

Selain pertumbuhan ekonominya yang menakjubkan,

dari sisi demografi, Cina memiliki populasi lebih dari

15 persen penduduk dunia. Penduduknya mencapai

1,3 milyar, jauh melebihi penduduk Masyarakat

Ekonomi Eropa yang berjumlah 335 juta jiwa. Dengan

menjadikan Cina sebagai mitra dagang (pasar) utama

yang baru bagi Indonesia, maka Cina justru dapat

menjadi salah satu penyelamat kinerja ekspor Indo-

nesia ketika perekonomian AS dan Jepang dilanda

kelesuan. Namun untuk itu, perlu pembenahan daya

saing produk Indonesia, baik kualitas maupun

harganya. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini harus

mampu membangun infrastruktur perekonomian dan

perbaikan hukum yang mampu menekan harga

produk-produk ekspor Indonesia dan menarik bagi

investor asing.
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Kestabilan industri perbankan selama 2003 dapat

dipertahankan didukung oleh relatif terkendalinya risiko-

risiko yang dihadapi bank selama 2003. Risiko kredit masih

terkendali dan tidak terdapat gejolak risiko yang berdampak

signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Sementara,

risiko pasar perbankan cukup moderat didukung oleh

memadainya permodalan dan relatif kecilnya posisi devisa

neto (PDN) perbankan serta stabilnya nilai tukar rupiah dan

tingkat suku bunga. Perbankan masih mengalami kelebihan

likuiditas yang sebagian besar ditanamkan pada SBI dan

PUAB. Hal ini menyebabkan pendapatan bunga kurang

optimum. Besarnya maturity mismatch di beberapa bank

rekap dapat menimbulkan instabilitas apabila terjadi gejolak

suku bunga. Di samping itu, risiko operasional dinilai masih

relatif tinggi akibat cukup lemahnya pelaksanaan

manajemen risiko dan good governance di perbankan yang

berujung pada timbulnya beberapa kasus. Melihat

perkembangan tahun sebelumnya dan prospek

perekonomian di tahun 2004, kondisi bank umum

diperkirakan akan relatif tetap stabil. Walaupun demikian,

terdapat beberapa kondisi yang perlu dicermati karena dapat

menghambat perbaikan NPLs dan relatif besarnya risiko

operasional yang berpotensi mengganggu stabilitas industri

perbankan yang saat ini sedang dalam proses pembenahan

antara lain melalui program Arsitektur Perbankan Indonesia

√ API (Boks III.1 : Arsitektur Perbankan Indonesia).

Sejak terjadinya krisis pada tahun 1997, jumlah bank

berkurang cukup drastis. Namun demikian, total aset

industri perbankan semakin besar akibat adanya merger

beberapa bank dan masuknya 1 (satu) bank asing baru.

Dalam sistem keuangan di Indonesia, industri perbankan

tetap memegang peranan paling penting dengan total aset

mencapai 91% dari total aset sistem keuangan

Bab 3
Perkembangan Perbankan

Grafik III.1
 Jumlah Bank & Total Asset

Sampai dengan Oktober 2004, jumlah bank tercatat

sebesar 139 bank dengan total aset sebesar Rp1.126,1

trilyun (grafik III.1). Sebanyak 15 bank di antaranya memiliki

pangsa aset sebesar 75,0% dari total aset perbankan. Dari

total asset tesebut, 91,5% merupakan aktiva produktif

bank yang sangat sensitif terhadap risiko-risiko terutama

risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sesuai dengan

sifat perbankan Indonesia yang belum bersifat universal

banking, risiko terbesar yang dihadapi masih berupa risiko

kredit. Pangsa kredit pada aktiva produktif mencapai

41,5%, sementara pangsa surat-surat berharga sebesar

35,2%, penempatan pada SBI sebesar 12,7%,

penempatan pada bank lain sebesar 10,0%, dan

penyertaan sebesar 0,6%, di mana sebesar 91,1%

(Rp362,5 triliun) dari total surat berharga merupakan

obligasi rekap.

3.1. BANK UMUM

3.1.1. Risiko Kredit

Secara umum, risiko kredit pada tahun 2003 masih

terkendali. Beberapa kasus yang timbul tidak sampai

menimbulkan dampak berarti terhadap stabilitas sistem
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Boks III. 1

Program Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

yang telah disusun sejak dua tahun yang lalu oleh Bank

Indonesia pada akhirnya telah selesai. Penyusunan

tersebut setelah melibatkan sumber daya yang cukup

besar dengan memperhatikan masukan dan saran dari

berbagai stakeholders. Gubernur Bank Indonesia

sendiri pada tanggal 9 Januari 2004 telah

mengumumkan bahwa API akan mulai

diimplementasikan pada tahun 2004.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Cetak Biru dan Arah
Strategis Perbankan di Masa Depan

jangka panjang sehingga internal maupun external

shocks yang datang secara tiba-tiba seperti misalnya

krisis moneter tahun 1998 dapat dicegah ataupun

diatasi dengan baik.

API sebagai cetak biru perbankan nasional ke

depan terdiri dari 6 Pilar yang kesemuanya merupakan

unsur-unsur penting yang terkait dengan kegiatan

operasional perbankan. Keenam pilar tersebut

dijabarkan ke dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi

yang dapat dikelompokkan menjadi 19 inisiatif atau

program kerja yang akan dicapai.

API sendiri telah memiliki visi yang jelas

bagaimana arah dan bentuk industri perbankan dalam

kurun waktu sepuluh sampai lima belas tahun ke

depan. Struktur perbankan nasional dalam jangka

panjang diharapkan akan memiliki 2 sampai 3 bank

internasional (international champions) yang

mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk

Dengan selesainya API tersebut, maka mulailah

sejarah baru perjalanan perbankan Indonesia. API

tersebut  merupakan policy direction maupun policy

recommendation untuk perbankan nasional yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari program

restrukturisasi perbankan yang telah dimulai sejak

tahun 1998. Keberadaan API tersebut memiliki tujuan

yang sangat fundamental yaitu terciptanya industri

perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien guna

menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan adanya API tersebut memungkinkan In-

donesia memiliki industri perbankan yang kuat tidak

hanya untuk jangka pendek, melainkan juga untuk
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beroperasi di wilayah regional maupun internasional.

Selain itu, dalam waktu 10 √ 15 tahun ke depan

diharapkan akan terdapat sekitar 3 sampai 5 bank

nasional (national champions) yang mempunyai

cakupan usaha sangat luas dan beroperasi di seluruh

wilayah Indonesia. Selanjutnya dalam jangka panjang

juga diharapkan adanya sekitar 30-50 bank yang

bersifat ≈focused players∆ yang memiliki kegiatan

usaha tertentu seperti misalnya ritel, korporasi maupun

kegiatan usaha yang terfokus pada segmen usaha

seperti bank pertanian, bank haji atau pada daerah

tertentu seperti bank daerah. Disamping adanya bank-

bank umum seperti diatas, industri perbankan nasional

nantinya juga masih tetap akan diramaikan dengan

kehadiran bank perkreditan rakyat atau BPR serta bank

dengan kegitan usaha terbatas.

perbankan. Namun demikian, untuk tahun 2004 risiko

kredit masih tetap tinggi karena masih adanya tekanan

baik yang bersumber dari faktor internal maupun

eksternal bank.

Di satu sisi (supply), perbankan Indonesia terkesan

sangat hati-hati dalam menyalurkan kreditnya

sebagaimana tercermin dari pertumbuhan kredit yang

sangat lambat dan spread bunga yang tinggi. Di samping

itu, persepsi masih adanya alternatif penempatan dana

yang lebih aman dan menguntungkan seperti SBI

menyebabkan bank-bank kurang tertarik untuk

menyalurkan kredit. Di sisi lain (demand), permintaan

sektor riil terhadap pembiayaan oleh bank terkesan tidak

begitu tinggi dengan besarnya undisbursed loan (90%

pada 25 bank) dan semakin menurunnya pemberian kredit

baru. Selain itu, terdapat fenomena penerbitan obligasi

dan saham sebagai alternatif sumber dana oleh

perusahaan perusahaan besar yang pada umumnya adalah

debitur potensial bank.....

Dari sisi eksternal, perekonomian mitra dagang

utama Indonesia seperti Amerika dan Jepang yang selama

2003 masih lesu mulai menunjukkan geliat tanda-tanda

pemulihan. Namun demikian, hal ini membutuhkan waktu

untuk dapat berpengaruh terhadap   permintaan   impor

barang-barang   dari  Indonesia. Bahkan apabila tidak dapat

dikelola dengan baik, ketidakmampuan bersaing

produsen-produsen Indonesia akan bedampak pada

menurunnya aktivitas usaha mereka yang pada gilirannya

akan memperlemah permintaan kredit untuk investasi dan

modal kerja untuk ekspor.

Perkembangan Kredit Perbankan

Dalam tahun 2003, kredit perbankan1  meningkat

sebesar Rp53,4 triliun yaitu dari Rp410,3 (akhir 2002)

menjadi Rp463,7 triliun (Oktober 2003). Selama periode

tersebut, tercatat jumlah kredit baru sebesar Rp53,6 triliun.

Dilihat dari perbandingan dengan penghimpunan dananya,

rasio loan to deposit (LDR) perbankan pada posisi tersebut

hanya sebesar 42,4% atau masih jauh di bawah kondisi

sebelum krisis sebesar rata-rata di atas 75%. (grafik III.2).

Meskipun demikian, pertumbuhan kredit yang dicapai lebih

1 Termasuk chanelling

Grafik III.2
Perkembangan LDR
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Boks III. 2

Grafik Boks 3.2.1
Suku Bunga Penjaminan, SBI & Deposito

Grafik Boks 3.2.2
Suku Bunga Kredit (rata-rata)

Rigiditas Suku Bunga Kredit

SBI dan sukubunga penjaminan yang sejak awal

tahun 2002 telah mencapai dibawah 10%, pada bulan

November 2003 terus menurun hingga mencapai

8,38% (3 bulan) dan 7,28% (deposito 3 bulan). Oleh

perbankan, hal ini diikuti dengan penyesuaian suku

bunga DPK untuk semua jangka waktu. Per Oktober,

rata-rata suku bunga tabungan, deposito 1 bulan dan

deposito 3 bulan masing-masing sebesar 5,71%,

7,47% dan 7,96%.

Sebaliknya, perbankan tidak langsung melakukan

penurunan suku bunga kreditnya seperti terlihat pada

grafik. Suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi

dan kredit konsumsi rata-rata masih cukup tinggi yaitu

sebesar 15,77%, 16,27% dan 19,0%. Penurunan suku

bunga kredit yang cukup signifikan terjadi hanya pada

jenis kredit konsumsi tertentu seperti KPM dan KPR.

Sebagai contoh, suku bunga KPR dan KPM bank-bank

tertentu telah diturunkan masing-masing menjadi

sekitar 13% dan 6,5% (khusus untuk 1 tahun pertama)

Rigiditas suku bunga kredit tersebut disebabkan

beberapa hal sebagai berikut:

a. Persepsi bank atas risiko kredit masih relatif tinggi.

Hal ini terkait pula dengan berbagai kendala yang

masih dihadapi oleh bank untuk memperbaiki

kualitas kreditnya dan khususnya dengan

menurunkan NPLs-nya.

b. Perbankan khususnya bank-bank rekap memiliki

target laba (RoE) yang ditetapkan dalam perjanjian

rekap dengan pemerintah. Menurunnya

pendapatan bank-bank rekap yang bersumber

dari bunga SBI dan obligasi rekap seiring dengan

penurunan suku bunga SBI sebagian ditutup

dengan suku bunga kredit yang relatif tinggi

sehingga mempertahankan pendapatan mereka.

c. Efisiensi operasional perbankan Indonesia

khususnya bank-bank rekap masih relatif rendah.

Disamping itu, bank-bank tersebut masih dalam

taraf recovery sehingga  belum mendorong

penurunan suku bunga kredit secara siginifikan.

d. Permintaan terhadap kredit, khususnya dari sektor

korporasi masih relatif rendah yang antara lain

tercermin dari cukup besarnya fasilitas kredit yang

belum digunakan oleh debitur (undisbursed loans)

serta kecilnya pertumbuhan kredit investasi dan

modal kerja.

Oleh karena itu, perlu adanya stimulus yang

berasal dari kebijakan sektor riil sehingga penurunan

suku bunga kredit akan mendorong peningkatan

permintaan kredit.
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tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak

ketiga (grafik III.5). Rendahnya pertumbuhan DPK tersebut

dipicu oleh kecenderungan menurunnya suku bunga SBI

(Boks III.2 : Rigiditas Suku Bunga Kredit) yang

mengakibatkan pemilik dana mulai memindahkan dananya

dari deposito ke investasi lain yang lebih menguntungkan

seperti reksadana. Sementara di sisi kredit, pertumbuhannya

cukup lamban yang ditandai dengan semakin menurunnya

pemberian kredit  baru  dan  meningkatnya  undisbursed

loan  (Boks III.3 : Undisbursed Loan).

Pertumbuhan kredit selama 2003 ditunjang terutama

oleh kinerja bank swasta nasional dan BPD (grafik III.3).

Disamping itu, pertumbuhan kredit tersebut juga didorong

oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama KPR dan KPM

di mana permintaan untuk kedua jenis tersebut lebih

banyak berasal dari debitur perorangan (grafik III.6).

Hal lain yang ikut mempengaruhi kurang

berkembangnya kredit perbankan adalah strategi bisnis

kelompok bank asing dan campuran yang tidak

memfokuskan ekspansinya pada pemberian kredit.

Dari sisi sektor ekonomi, terdapat potensial

memburuknya kredit pada sektor Industri terutama dipicu

memburuknya kondisi industri tekstil, pengolahan kayu

dan baja mengingat hampir setengah dari NPL perbankan

berasal dari kondisi NPL kredit sektor industri.

Selama tahun 2003 tidak terdapat perubahan yang

signifikan dalam hal distribusi kredit per sektor ekonomi

(grafik III.8). Sampai dengan Oktober 2003, kredit

perbankan masih didominasi oleh sektor perindustrian

(28,9%), lain-lain (24,1%), perdagangan (19,5%) dan

jasa dunia usaha (9,8%). Sektor jasa dan sektor lain-lain

mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan

Grafik III.3
Pertumbuhan Kredit Menurut Kelompok Bank

Grafik III.4
Outstanding Kredit - Kelompok Bank

Grafik III.5
Pertumbuhan Kredit & Dana

Grafik III.6
Pertumbuhan Kredit Menurut Golongan Debitur
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Boks III. 3

Grafik Boks III.3.1
Perkembangan Kredit Baru  & Undisbursed per Bulan

Grafik Boks III.3.2
Undisbursed Loan - Jenis Penggunaan

Grafik Boks III.3.3
Outstanding Kredit, Undisbursed  & Kredit Baru

Perbankan

Outstanding kredit perbankan terus

menunjukkan peningkatan namun undisbursed loan

(UL) juga mengalami peningkatan. Bahkan, secara

presentase peningkatan UL lebih tinggi dibanding

peningkatan outstanding kredit.

Sepanjang tahun 2003 (Januari √ Oktober),

peningkatan UL tercatat sebesar 28,6%, sedangkan

kredit hanya sebesar 13,6%. Jumlah UL tersebut

mencapai 47,8% dari total kredit baru 2003. Untuk

tahun 2003 saja jumlah UL mencapai Rp25,6 triliun

dibandingkan Rp19,1 triliun (Jan-Okt 2002). Menurut

jenis penggunaannya, kredit modal kerja tercatat

terbesar (73,9%).

UL terbesar dimiliki oleh kelompok BUSN (38,8%)

disusul oleh bank persero (26,8%) dan bank asing

(26,7%). Sebagai informasi, 90,25% dari total UL

tersebut ada pada 25 bank. Sedangkan menurut sektor

ekonomi, UL terbesar ada pada kredit sektor industri

dan perdagangan. Besarnya porsi UL pada kredit

industri menunjukkan belum berkembangnya

perekonomian secara sustainable mengingat sektor

industri adalah penggerak utama perekonomian dan

penyerap tenaga kerja paling banyak.

Pada umumnya, alasan calon debitur tidak

memanfaatkan fasilitas kredit yang telah disediakan

oleh bank adalah kondisi usaha atau ekonomi yang

tidak memungkinkan. Hal lain yang ikut mempengaruhi

adalah masih tingginya suku bunga kredit (lihat Boks

Rigiditas Suku Bunga Kredit), adanya isu berlanjutnya

penurunan suku bunga serta adanya alternatif sumber

dana yang lebih murah yaitu penerbitan obligasi

korporasi.
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belakangan ini sebagai akibat pertumbuhan kredit

konsumsi yang cukup tinggi (grafik III.7). Sementara,

pertumbuhan sektor utama penggerak ekonomi yaitu

industri dan pertanian tercatat yang terkecil.

Risiko  kredit  pada  sektor  perindustrian  dinilai

paling  tinggi  dimana  10,5%  dari  total  kredit  pada

sektor tersebut berupa NPLs (NPLs perbankan

keseluruhan hanya sebesar 7,8%). NPLs sektor tersebut

menyumbang 44,8% dari total NPL industri perbankan.

Ke depan, angka tersebut dapat bertambah dan dapat

menjadi sumber pemicu risiko sistemik terutama karena

adanya potensi memburuknya kondisi industri tekstil,

industri kayu & kehutanan, baja dan lain-lain.

Dari sisi jenis penggunaannya, pesatnya peningkatan

kredit konsumsi berpotensi meningkatkan NPLs perbankan

di masa akan datang apabila terdapat penurunan aktivitas

perekonomian. Sementara, meskipun NPLs-nya kecil,

namun NPLs modal kerja tercatat paling besar (54,4% dari

total NPL perbankan) dibandingkan dengan jenis

penggunaan yang lain.

Komposisi kredit menurut jenis penggunaan

sampai dengan Oktober 2003 tidak banyak mengalami

perubahan. Kredit perbankan masih didominasi oleh

kredit modal kerja (54,0%) disusul oleh kredit konsumsi

(23,8%) dan investasi (22,2%). Namun, pertumbuhan

tertinggi (y-o-y) ada pada kredit konsumsi yaitu sebesar

33,5% (grafik III.10).

Besarnya pangsa kredit modal kerja tersebut

dinilai cukup mengkhawatirkan karena kegagalan

pada jenis kredit ini akan berdampak sangat besar

Grafik III. 7
Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi Tertentu

Grafik III. 8
Perkembangan Kredit Menurut Sektor Ekonomi
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Grafik III. 9
Perkembangan Kredit Menurut Jenis Penggunaan

Grafik III. 10
Pertumbuhan Kredit Menurut Jenis Penggunaan
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terhadap kinerja perkreditan perbankan secara

keseluruhan. Meskipun NPLs kredit modal kerja hanya

sebesar 6,7% dari total kredit modal kerja (NPL industri

7,8%), namun dari sisi jumlah setara dengan 54,4%

dari total NPL industri.

Sementara, NPLs jenis kredit investasi menunjukkan

angka tertinggi yaitu sebesar 10,9% dari total kredit

investasi dibandingkan dengan NPLs kredit konsumsi yang

hanya sebesar 2,7%.

Dari gambaran tersebut, terdapat indikasi bahwa

pertumbuhan perekonomian lebih ditopang oleh kredit

konsumsi. Sebaliknya, kredit investasi dan modal kerja yang

seharusnya sebagai penggerak roda perekonomian belum

menunjukan kinerja yang memuaskan.

Selain besarnya porsi kredit konsumsi tersebut,

kecenderungan penurunan kredit baru belakangan ini juga

mengindikasikan perekonomian kita belum sepenuhnya

kembali ke sebelum masa krisis.

Pemberian kredit baru sepanjang tahun 2003

cenderung mengalami penurunan sejak pertengahan

tahun (grafik III.12 & grafik III.13). Selama 2003 (s.d.

Oktober 2003), pemberian kredit baru tercatat sebesar

Rp53,6 triliun dengan KI, KMK dan KK masing-masing

sebesar 27,4%, 54,3% dan 18,3%. Jumlah tersebut lebih

kecil dibanding posisi yang sama pada tahun 2002 (sebesar

Rp63,5 triliun). Selama 2004, dengan adanya Pemilu yang

diperkirakan akan meningkatkan jumlah uang beredar

serta mendorong tingkat konsumsi di masyarakat, kredit

konsumsi tampaknya  akan  tetap  menjadi  pionir

pertumbuhan kredit perbankan. Disamping itu cukup besar

dana yang tersedia diperbankan yang dapat disalurkan ke

sektor riil tanpa mengganggu modal ( boks III.4 Ketahanan

Permodalan Terhadap Ekspansi Kredit).

Sehubungan dengan kredit properti, relatif tingginya

peningkatan kredit kepemilikan rumah (KPR) perlu

diwaspadai. Berdasarkan pengalaman, kualitas KPR sensitif

terhadap pertumbuhan perekonomian.

Walaupun rata-rata NPLs KPR sepanjang 2003 relatif

masih di bawah 5%, namun demikian kecenderungan

peningkatan kredit KPR perlu disikapi secara hati-hati.

Tutupnya perusahaan dan relokasi pabrik ke negara lain

merupakan beberapa contoh yang dapat berujung pada

Grafik III. 11
Perkembangan NPL Kredit Konsumsi
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Grafik III.12
Kredit Baru Menurut Sektor Ekonomi - 2003

Grafik III.13
Kredit Baru Menurut Jenis Penggunaan 2003
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Boks III. 4

Grafik Boks 3.4.1
Car Dengan Peningkatan Credit 20%

Dengan menggunakan asumsi bahwa kredit pada

15 bank-bank besar meningkat sebesar 20% dari to-

tal kredit yang ada pada posisi Oktober 2003 (Rp463,7

triliun ) atau sebesar Rp92,6 triliun, rata-rata CAR bank

tersebut akan mengalami penurunan sebesar 2,8%

(tertinggi 5,2% dan terendah 1,8%). Meskipun terjadi

penurunan rasio CAR, tidak terdapat bank yang

mempunyai rasio CAR di bawah 8% (grafik).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

apabila terjadi peningkatan kredit 20%, CAR bank

bank besar masih berada pada level yang cukup aman.

Hal ini didukung pula dengan penempatan dana

perbankan pada SBI yang cukup besar yaitu Rp86,3

triliun, obligasi portfolio perdagangan sebesar Rp65,1

triliun dan kelebihan pembentukan PPAP sebesar

Rp11,3 triliun (total Rp162,7 triliun) yang ada pada 15

bank besar tersebut yang berpotensi dikonversikan

menjadi kredit. Bahkan dengan besarnya porsi SBI dan

obligasi perdagangan tersebut, terbuka kesempatan

yang cukup besar bagi bank-bank besar tersebut untuk

Ketahanan Permodalan Terhadap Ekspansi Kredit

meningkatkan portfolio kreditnya sebesar 20% seperti

tersebut di atas.

Dari gambaran terebut, dari sisi supply tidak ada

kesulitan perbankan untuk menyalurkan kreditnya.

Namun, dari sisi demand, terdapat kesulitan berkaitan

terutama dengan masih diragukannya kualitas calon

debitur untuk dapat menyerap pertumbuhan kredit

tersebut. Sebagai catatan, selama 2003 pemberian

kredit baru semakin menurun sementara undisbursed

loan meningkat.
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pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai. Apabila hal

ini terjadi, KPR yang pada umumnya disalurkan kepada

karyawan/ pegawai perusahaan akan sulit dikembalikan

pada waktunya. Seperti halnya dengan kredit konsumsi

lainnya, menurunnya aktivitas perekonomian yang berakhir

dengan PHK masal berpotensi meningkatkan NPLs KPR

industri perbankan.

Dalam perkembangannya selama 2003, industri

properti tampak tumbuh dengan pesat, ditandai oleh

maraknya pembangunan mal/ruko/perkantoran di

Jabotabek maupun beberapa ibukota propinsi (grafik III.14

& grafik III.15). Dilihat dari pendanaannya, porsi kredit

properti selama tahun tersebut relatif kecil. Sumber dana

yang digunakan developer dalam pembangunan tersebut

lebih banyak dari luar perbankan dan disinyalir berasal dari

dana sendiri, penerbitan obligasi atau pinjaman luar negeri.

Namun demikian, perkembangan kredit properti

(konstruksi, real estate dan KPR) selama tahun tersebut

cukup pesat terutama dipicu oleh tingginya permintaan

KPR. Sampai dengan Oktober 2003, total kredit properti

mencapai Rp43,9 trilyun atau 9,5% dari total kredit

perbankan. Dari jumlah tersebut, 63,8% dalam bentuk

KPR sedangkan Konstruksi dan Real Estate masing-masing

tercatat sebesar 22,% dan 14,3%.
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Persoalan NPLs ini berpotensi meningkatkan risiko

sistemik karena sensitivitas CAR terhadap perubahan NPLs

cukup besar. Sementara itu, tekanan yang bersumber dari

konsentrasi kredit juga masih cukup tinggi karena : (i)

Konsentrasi2  kredit pada 25 debitur besar pada bank-bank

besar dengan NPL lebih tinggi dari NPL industri, serta (ii)

NPL sektor industri yang memiliki pangsa kedit terbesar

juga lebih tinggi dari NPL industri3 .

NPLs masih relatif tinggi akibat ekonomi masih

belum sepenuhnya pulih setelah mengalami krisis

beberapa tahun belakangan. Perbankan menyikapinya

antara lain dengan membentuk pencadangan (PPAP) yang

cukup tinggi (Boks III.5 Pencadangan/Provisi (PPAP)).

Namun demikian, risiko kredit tahun 2003 lebih rendah

dengan kecenderungan sedikit menurun dalam bulan-

bulan terakhir bila dibanding tahun sebelumnya seperti

ditunjukkan dengan lebih rendahnya NPLs perbankan baik

secara gross maupun net yang pada posisi terakhir

masing-masing sebesar rata-rata 8,1% dan 1,1% .

Kondisi ini lebih baik dibanding NPLs gross dan net pada

tahun 2002 yaitu masing-masing sebesar 11,5% dan

3,8% (grafik III.16).

Pada tahun 2004, NPLs diperkirakan cenderung

meningkat terutama diakibatkan kecenderungan

melemahnya kualitas kredit yang direstrukturisasi serta

penilaian ulang kualitas kredit restrukturisasi yang dibeli

Grafik III.14
Perkembangan Kredit Properti

Grafik III.15
Pertumbuhan (y to y) Sektor Properti (%)
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2 Konsentrasi kredit pada 25 debitur terbesar pada bank-bank besar mencapai 26,1%
dengan NPL rata-rata 9,1% (NPL industri 7,8%); dan jumlah kredit yang disalurkan kepada
debitur tersebut mencapai 98,9% dari modal masing-masing bank tersebut.

3 NPL sektor industri sebesar 10,5% (industri 7,8%); pangsa kedit sebesar 28,9% (paling
besar).

Non-Performing Loans (NPLs)

Dari sisi kualitas kredit, NPLs perbankan dalam tahun

2003 mengalami penurunan, namun pada tahun 2004

berpotensi meningkat kembali dengan pertimbangan

bahwa : (i) kemungkinan memburuknya kualitas kredit-

kredit yang dibeli dari BPPN baik yang telah maupun yang

belum direstrukturisasi; (ii) kecenderungan meningkatnya

NPLs bank-bank persero baik secara gross maupun net

pada beberapa bulan terakhir; dan (iii) adanya indikasi

pelaporan NPLs yang lebih rendah dari sebenarnya seperti

terbukti oleh kecenderungan pembentukan PPAP yang

lebih tinggi dari ketentuan yang ada.

Grafik III. 16
Non Performing Loan
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Boks III. 5

Grafik Boks III.5.1
Perkembangan NPL & PPAP

Grafik Boks III.5.2
PPAP Untuk Kredit & Chanelling

Meskipun NPLs (gross) relatif tinggi, dalam jangka

pendek belum berdampak negatif terhadap stabilitas

sistem keuangan mengingat tingginya provisi yang

dibentuk  sehingga  dapat  menutup  potensial  loss

yang ada.

PPAP yang telah dibentuk perbankan Indonesia

secara keseluruhan cukup tinggi yaitu mencapai

127,8% dari PPAP yang wajib dibentuk. Tingginya

pembentukan PPAP tersebut mengindikasikan bahwa

bank-bank tersebut sangat konservatif dalam

mengantisipasi risiko kredit. Namun angka tersebut

juga menunjukkan masih kurang yakinnya perbankan

atas kualitas dan prospek kreditnya, termasuk prospek

perekonomian Indonesia. Selain itu, hal tersebut

mengindikasikan bahwa kinerja perkreditan bank-bank

di Indonesia belum optimal karena upaya penurunan

NPLs (net) lebih banyak dilakukan melalui

pembentukan PPAP yang berlebihan. Di sisi lain, hal

tersebut juga menunjukkan masih terbukanya

kesempatan bagi perbankan untuk menyalurkan

kreditnya.

Besarnya rasio tersebut diatas terutama

disebabkan oleh pembentukan PPAP oleh 15 Bank

Besar, di mana rata-rata pembentukannya terhadap

Pencadangan/ Provisi (PPAP)

kredit mencapai 147,8% dengan range yang sangat

besar (terendah 58,4% dan tertinggi 269,5%) Rasio

PPAP tersebut juga memperhitungkan kredit chanelling.
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dari BPPN sehubungan dengan berakhirnya perlakuan

penggolongan kredit lancar bagi kredit-kredit tersebut.

Selanjutnya, permasalahan struktural seperti

ketidakpastian  hukum  yang  mencakup  regulasi  dan

enforcement-nya serta belum sepenuhnya kondisi ekonomi

kembali pulih dapat menjadi hambatan bagi perbankan

dalam memperbaiki NPLs-nya.

NPLs perbankan yang ada pada saat ini diperkirakan

dilaporkan terlalu rendah dibandingkan kondisi

sebenarnya. Hal ini didukung cukup seringnya perbedaan

perhitungan kolektibilitas antara bank dengan pemeriksa,

pembentukan provisi yang melebihi ketentuan serta

digolongkannya kredit restrukturisasi eks-BPPN sebagai

lancar. Dengan rasio yang lebih konservatif yaitu NPLs

terhadap  modal,  diperoleh  angka  rasio  NPLs  terhadap

total modal dan NPLs terhadap modal inti yang masing-

masing mencapai rata-rata 33,0% dan 42,0% (grafik

III.19). Meskipun belum diperoleh benchmark atas rasio-
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rasio tersebut, angka-angka tersebut mengindikasikan

bahwa NPLs perbankan Indonesia cukup tinggi apabila

dibandingkan dengan modal yang tersedia (Boks III.6.

Stress Test Pengaruh NPLs Terhadap Modal). Namun

demikian, untuk jangka pendek diperkirakan rasio

permodalan (CAR) bank tidak akan terlalu terpengaruh

mengingat pada umumnya bank telah membentuk PPAP

dengan jumlah lebih dari mencukupi.

Dilihat dari kelompok banknya, bank campuran

memiliki rasio NPLs sebesar 13,4% atau lebih tinggi

dibandingkan dengan kelompok bank lainnya dan

perbankan secara keseluruhan (Tabel III.1). Hal ini

disebabkan penanganan NPLs bank campuran pada masa

krisis hanya melalui restrukturisasi kredit yang dilakukan

oleh kelompok bank itu sendiri mengingat cukup besarnya

Grafik III. 17
Pertumbuhan Kolektibilitas Kredit
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permodalan kelompok bank tersebut. Sementara,

rendahnya NPLs kelompok bank lainnya lebih disebabkan

transfer NPLs bank-bank tersebut ke BPPN dalam rangka

rekapitalisasi.

Perkembangan NPLs yang perlu diwaspadai terjadi

pada kelompok bank persero. NPLs kelompok bank

tersebut baik secara gross maupun net meningkat cukup

besar masing-masing dari 6,83% menjadi 8,68% dan dari

1,47% menjadi 2,01% (Desember 2002 s.d. Oktober

2003) karena kredit meningkat sebesar 10,5% sementara

NPLs meningkat 40,5%.

Secara umum, NPLs perbankan Indonesia tercatat

masih lebih baik dibanding beberapa negara Asean seperti

Malaysia, Thailand dan Philipina (Oktober 2003). Namun

demikian, lebih rendahnya angka NPLs tersebut lebih

mempertegas dugaan bahwa NPLs di Indonesia

kemungkinan dilaporkan terlalu rendah mengingat kondisi

Grafik III. 19
Rasio NPL Terhadap Permodalan 2003
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Grafik III. 18
Perkembangan Outstanding NPL
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GrossGrossGrossGrossGross NetNetNetNetNet GrossGrossGrossGrossGross NetNetNetNetNet GrossGrossGrossGrossGross NetNetNetNetNet
OktoberOktoberOktoberOktoberOktober DesemberDesemberDesemberDesemberDesember OktoberOktoberOktoberOktoberOktober

20022002200220022002 20032003200320032003

Tabel III. 1
NPL Kelompok Bank

PersenPersenPersenPersenPersen



33

Bab III Perkembangan Perbankan

Konsentrasi kredit pada 25 debitur terbesar pada 14

bank besar cukup tinggi, yaitu rata-rata mencapai 26,1%

dari total kredit dengan rata-rata NPLs sebesar 9.1% dari

total kredit yang disalurkan kepada debitur besar tersebut

(Tabel III.2). Pada umumnya NPLs pada 25 debitur besar

tersebut terdapat pada sektor ekonomi industri (plastik,

kertas, sepatu, kayu, semen , gas dan tekstil) dan sektor

ekonomi perkebunan.

Boks III. 6

Grafik Boks 3.6.1
Stress Test NPL thd CAR

Dari stress test yang dilakukan, Terdapat dua bank

yang relatif sensitif terhadap peningkatan NPLs.

Mengingat  bank-bank  tersebut  merupakan  bank

besar,   maka   peningkatan   NPLs   tersebut   akan

cukup berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan.

Untuk melihat dampak penurunan kualitas kredit

terhadap permodalan (CAR), dilakukan stress test pada

15 bank besar dengan beberapa hipothetical scenario

(kenaikan NPL 5% hingga 50%) dengan base CAR

Oktober 2003. Stress test NPLs dengan menggunakan

skenario NPLs meningkat 10% dan 30% menghasilkan

masing-masing 2 bank (1 Persero dan 1 BUSN) yang

CAR-nya  berada  di  bawah  8%  dan  5  bank  yang

CAR-nya di bawah 8%.

Stress Test Pengaruh NPLs Terhadap Modal

Grafik III. 20
NPL Gross Negara Asia
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perekonomian di negara-negara tersebut rata-rata lebih

baik seperti ditunjukkan oleh lebih tingginya rating dan

soverign risk negara-negara tersebut.

Konsentrasi Kredit Pada Debitur Besar

Konsentrasi kredit pada 25 debitur besar cukup

tinggi dan perlu diwaspadai karena apabila kualitas

kreditnya memburuk akan langsung menurunkan

permodalan bank.

Skenario Penurunan NPL (persen)

CAR (persen)
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B D H N 15 BB

A 24,4 8,5 0,0 0,0
B 32,8 2,2 4,7 1,5
C 25,3 5,2 22,1 5,6
D 1,6 3,8 25,8 0,4
E 12,5 12,7 21,3 2,7
F 48,6 11,9 19,1 9,3
G 32,8 3,7 0,0 0,0
H 24,2 16,4 27,0 6,5
I 41,7 17,1 34,7 14,5
J 86,0 6,1 0,0 0,0
K 11,9 1,0 0,0 0,0
L 22,2 4,5 5,5 1,2
M 24,4 4,4 5,4 1,3
N 28,2 2,0 5,5 1,6

     RATA-RATARATA-RATARATA-RATARATA-RATARATA-RATA 26,126,126,126,126,1 7,67,67,67,67,6 9,19,19,19,19,1 2,42,42,42,42,4

BankBankBankBankBank BankBankBankBankBank 25 DB thd25 DB thd25 DB thd25 DB thd25 DB thd 25 DB thd25 DB thd25 DB thd25 DB thd25 DB thd
Total KreditTotal KreditTotal KreditTotal KreditTotal Kredit Total KreditTotal KreditTotal KreditTotal KreditTotal Kredit

% 25 DB% 25 DB% 25 DB% 25 DB% 25 DB
thd Totalthd Totalthd Totalthd Totalthd Total

KreditKreditKreditKreditKredit

NPLs GrossNPLs GrossNPLs GrossNPLs GrossNPLs Gross

Tabel III. 2
Konsentrasi Kredit 25 Debitur Bear

PersenPersenPersenPersenPersen

Sumber: ADB - masing-masing website
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Grafik III. 21
Rasio Kredit 25 Debitur Besar

Terhadap Permodalan Agustus 2003
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Kualitas Kredit Restrukturisasi

Terdapat potensi penurunan kualitas kredit

restrukturisasi yang secara signifikan akan meningkatkan

NPL mengingat jumlahnya relatif besar.

Kredit yang direstrukturisasi untuk 26 bank per

Agustus 2003 mencapai Rp14,5 triliun (12,0% dari total

kredit perbankan), terdiri dari kredit lancar (performing

loans) sebesar Rp10,3 triliun dan NPLs sebesar Rp4,2

triliun. Jumlah tersebut cukup besar dan dapat berdampak

signifikan pada kondisi bank-bank tersebut apabila

kualitas kredit restrukturisasi kembali memburuk. Hal ini

dibuktikan dengan stress test menggunakan skenario

terburuk yaitu seluruh kredit lancar kolektibilitasnya

diturunkan menjadi macet, maka terdapat 2 bank dengan

CAR di bawah 8% dan 2 bank dengan CAR negatif. Hasil

tersebut patut diperhitungkan mengingat cukup

rawannya kondisi kredit restrukturisasi terutama kredit

yang berasal dari BPPN yang secara ketentuan harus

kembali dievaluasi kualitasnya setelah berakhirnya masa

berlaku 1 tahun kategori lancar.

3.1.2. Risiko Likuiditas

Sepanjang tahun 2003, secara umum kondisi

likuiditas perbankan tercukupi, tercermin dari rasio alat

likuid terhadap kewajiban jangka pendek dan terhadap

total aset yang cenderung meningkat dibandingkan

dengan posisi akhir tahun 2002. Namun demikian,

perbankan masih tetap mengalami kelebihan likuiditas

yang sebagian besar ditanamkan pada antar bank dan

surat-surat berharga, terutama SBI. Beberapa hal yang

berpotensi menekan likuiditas perbankan antara lain

adalah struktur pendanaan yang terkonsentrasi pada dana

jangka pendek, deposito besar dan deposan tertentu,

pembayaran kewajiban jangka menengah perbankan,

serta perkembangan reksadana. Sementara itu, perbankan

perlu mengantisipasi kemungkinan migrasi dana setelah

penerapan program pengganti blanket guarantee yang

Kredit yang diberikan kepada 25 debitur besar

tersebut  rata-rata  mencapai 98,9% dari total modal

masing-masing bank tersebut dengan range yang sangat

lebar, yaitu terendah 16,6% (bank D) dan tertinggi

1.304,7% (bank J) (grafik III.21). Sementara apabila

dibandingkan hanya dengan modal intinya, rasio tersebut

mencapai 137,7% (terendah 20,5% dan tertinggi

1.447,2%).

Besarnya angka rasio-rasio tersebut

mengindikasikan bahwa risiko kredit perbankan saat ini

masih cukup tinggi. Apabila kredit yang disalurkan kepada

debitur-debitur besar tersebut macet, maka seluruh modal

bank-bank tersebut akan terserap bahkan dapat menjadi

negatif. Hasil stress test mengindikasikan apabila seluruh

kredit yang diberikan kepada debitur besar pada 14 bank

tersebut macet, maka hanya akan terdapat 3 bank yang

mampu mempertahankan CAR di atas 8%. Sementara,

2 bank akan memiliki CAR antara 0-8% serta 9 bank

akan memiliki CAR negatif. Hasil ini perlu diperhatikan,

mengingat secara rata-rata kinerja debitur besar pada

14 bank tersebut dalam kenyataannya relatif kurang baik

dibandingkan dengan kinerja debitur lainnya seperti

ditunjukan oleh rata-rata NPLs 25 debitur terbesar

tersebut (9,1%) yang lebih tinggi dari NPLs industri

perbankan (7,8%).
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Rp Triliun

Tabel III. 3
Perkembangan DPK dan NAB

NAB 2,78 4,92 2,99 4,97 5,52 8,00 46,6 51,1 54,7 58,4 61,3 65,3 68,4 76,9 81,3 85,9 79,2

DPK 303,21 400,35 625,33 617,64 699,11 797,36 835,8 824,6 832,0 833,4 837,8 838,1 846,8 852,2 858,0 863,5 879,4

- Giro 59,49 86,40 99,78 111,83 161,47 186,15 197,0 186,2 188,3 189,9 191,9 194,8 202,0 203,8 208,0 217,6 222,8

- Tabungan 61,57 67,99 68,69 122,98 152,94 171,30 192,6 188,7 189,1 189,4 192,9 196,9 201,6 204,0 209,7 213,2 219,3

- Deposito 182,15 245,96 456,86 382,83 384,70 439,91 446,2 449,8 454,5 454,1 453,1 446,4 443,2 444,4 440,4 432,7 437,3

19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 Jan»03Jan»03Jan»03Jan»03Jan»03 Feb»03Feb»03Feb»03Feb»03Feb»03 Mar»03Mar»03Mar»03Mar»03Mar»03 Apr»03Apr»03Apr»03Apr»03Apr»03 Mei»03Mei»03Mei»03Mei»03Mei»03 Jun»03Jun»03Jun»03Jun»03Jun»03 Jul»03Jul»03Jul»03Jul»03Jul»03 Ags»03Ags»03Ags»03Ags»03Ags»03 Sep»03Sep»03Sep»03Sep»03Sep»03 Okt»03Okt»03Okt»03Okt»03Okt»03

rencananya hanya menjamin maksimum sebesar Rp100

juta per nasabah per bank.

Struktur Pendanaan

Terdapat potensi pergeseran sumber dana deposito

ke   pasar   modal   sebagai   dampak   turunnya   suku

bunga deposito. Hal ini dapat mengganggu likuiditas

perbankan mengingat struktur penanaman perbankan

didominasi oleh pinjaman yang tidak dapat ditarik

sewaktu-waktu.

Struktur pendanaan perbankan selama tahun 2003

masih didominasi oleh dana pihak ketiga (DPK)4 , terutama

deposito. Per Oktober 2003 DPK perbankan mencapai

91,2% dari total pendanaan, diikuti antar bank (6,8%),

surat berharga yang diterbitkan (1,3%), dan pinjaman yang

diterima (0,7%). Sumber pendanaan yang mengalami

perkembangan positif sejak akhir tahun 2002 adalah DPK

dan surat berharga yang diterbitkan (grafik III.22).

DPK perbankan cenderung meningkat sepanjang

tahun 2003, setelah sempat mengalami penurunan

pada bulan pertama tahun tersebut. Komposisi DPK

tetap didominasi oleh deposito, namun sejak Juli 2003

pangsa deposito terus menurun sejalan dengan

kenaikan pangsa giro dan tabungan terhadap total DPK

(grafik III.23). Perkembangan tersebut terkait dengan

perkembangan reksadana yang relatif pesat dalam

tahun 2003 yang berdampak cukup besar terhadap

penurunan DPK perbankan, khususnya deposito yang

cenderung mengalami penurunan sejak Maret 2003

(tabel III.3).

Pesatnya perkembangan reksadana yang tercermin

dari terus meningkatnya nilai aktiva bersih (NAB), secara

tidak langsung mempengaruhi perkembangan deposito

perbankan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh

4 Terdiri dari giro, deposito dan tabungan

Grafik III. 22
Struktur Pendanaan Perbankan
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kecenderungan menurunnya suku bunga SBI yang

mempengaruhi perkembangan suku bunga deposito,

sehingga mendorong nasabah atau investor untuk mencari

alternatif penanaman lain dengan return lebih tinggi.

Kondisi struktur sumber dana perbankan relatif tidak

berimbang, tercermin dari (i) cukup tingginya

ketergantungan perbankan pada sumber dana deposito

berjangka waktu pendek (sampai dengan 3 bulan), (ii)

relatif besarnya jumlah kepemilikan DPK oleh deposan

tertentu, dan (iii) tingginya konsentrasi pada deposan besar.

Per Oktober 2003, deposito berjangka waktu sampai

dengan 3 bulan mencapai 81,4% dari total deposito atau

40,5% dari total dana pihak ketiga (grafik III.24). Sebagian

besar dana tersebut dalam valuta Rupiah (65,6% total

deposito), sedangkan dalam valas hanya mencapai 15,8%

total deposito. Dari total deposito jangka pendek tersebut,

sebesar 74,3% tersimpan pada 15 bank besar.

Dengan kondisi tersebut, bank diharapkan dapat men-

jaga agar gap struktur maturity profile-nya tidak terlalu besar,

sehingga bank lebih mempunyai waktu untuk dapat meng-

antisipasi kemungkinan pergeseran deposito ke pasar modal.

DPK yang didominasi oleh pemilik tertentu dan

deposan besar umumnya sensitif dan cenderung menarik

dana apabila kondisi dipandang tidak menguntungkan.

Berdasarkan kepemilikan DPK, ketergantungan

perbankan terhadap deposan tertentu yaitu BUMN,

perusahaan asuransi dan dana pensiun relatif masih cukup

signifikan, walaupun cenderung mengalami penurunan.

Per Oktober 2003 pangsa kepemilikan deposan dimaksud

mencapai 10,3% dari total DPK (grafik III.25). Demikian

pula kepemilikan deposan-deposan tersebut pada 15

bank besar dan bank-bank BUMN relatif signifikan,

masing-masing mencapai 11,1% dan 16,6%. Bahkan

terdapat 5 bank dengan pangsa kepemilikan ketiganya

yang melebihi rasio industri, dan 1 bank di antaranya

dengan ketergantungan  sebesar 40,5%  dari total

DPKnya (grafik III.26).

Konsentrasi sumber dana perbankan yang berasal

dari deposito-deposito besar relatif tinggi. Per Oktober

2003, jumlah deposito besar (dengan nilai diatas Rp100

juta) mencapai 79,2% dari total deposito, atau 20,5%
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dari jumlah rekening (grafik III.27). Bahkan terdapat 9 bank

besar yang konsentrasi pada deposan besarnya melebihi

rasio tersebut di atas. Bank yang mempunyai konsentrasi

kepemilikan deposito relatif tinggi diharapkan dapat

melakukan antisipasi dengan menerapkan teknik mitigasi

risiko likiduitas.

Tingginya ketergantungan perbankan pada DPK,

khususnya deposito jangka pendek, menggambarkan

masih  tingginya  motif  nasabah  untuk  berjaga-jaga

(precautionary motive), dan mencerminkan bahwa bank-

bank di Indonesia masih menghadapi risiko penarikan

dana yang masih relatif besar jika setelah jatuh tempo

dana-dana tersebut tidak diperpanjang. Kondisi tersebut

dapat menekan bank untuk menyediakan alat likuid yang

relatif besar, terutama jika terjadi shock atau bank run.

Namun demikian, dengan perkembangan pasar obligasi

saat ini yang diikuti dengan semakin banyaknya bank-

bank yang menerbitkan obligasi, diharapkan dapat

memperbaiki struktur pendanaan perbankan, sehingga

ketergantungan pada dana berjangka waktu pendek

dapat dikurangi.

Di sisi lain, konsentrasi yang tinggi pada deposan

besar berpotensi mengganggu likuiditas bank, terutama

dengan kecenderungan terus menurunnya suku bunga

deposito. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah

apabila skim penjaminan baru yang rencananya maksimum

sebesar Rp100 juta per nasabah per bank diberlakukan.

Hal tersebut dapat mendorong nasabah untuk memecah

dananya pada beberapa bank, sehingga terdapat potensi

pemindahan dana dari satu bank kepada bank-bank

lainnya. Implikasi lain yang mungkin terjadi adalah

kemungkinan pindahnya dana-dana tersebut ke luar

perbankan (boks III.6 : Implikasi  Penerapan Skim

Penjaminan Baru).

Over liquidity pada sebagian besar bank akan

menyebabkan bank-bank kurang efisien mengingat

pendapatan dari SBI dan pasar uang antar bank (PUAB)

tidak memberikan margin yang optimal.

Kondisi likuiditas perbankan selama tahun 2003

cukup memadai dan masih mengalami kelebihan likuiditas

(over liquid). Hal tersebut tercermin dari trend rasio alat

likuid5  yang cenderung meningkat dibandingkan dengan

rasio pada akhir tahun 2002, serta jumlah alat likuid

perbankan yang hampir mencapai seperlima dari total aset

perbankan (grafik III.28). Selain itu, kondisi tersebut juga

ditunjukkan dengan relatif rendahnya prosentase DPK dan

sumber  pendanaan yang disalurkan ke kredit maupun

total penempatan (grafik rasio III.29). Kelebihan dana

tersebut pada umumnya ditanamkan pada surat-surat

berharga, terutama SBI, dan antar bank. Perkembangan
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Boks III. 7

Grafik Boks 3.7.1
Perbandingan Outflow Deposito dengan Aset Likuid

pada 15 Bank Besar

Skim penjaminan baru yang membatasi jumlah

simpanan yang dijamin yang rencananya maksimum

sebesar Rp100 juta per nasabah per bank, disertai

dengan kecenderungan penurunan suku bunga

simpanan, dapat memicu terjadinya migrasi dana

masyarakat di antara bank-bank maupun keluar

perbankan, sehingga berpotensi mempengaruhi

likuiditas perbankan apabila pelaksanaannya tidak

dilakukan secara efektif.

Dari hasil simulasi sederhana terhadap 15 bank

besar, diketahui bahwa secara umum kemungkinan

migrasi dana di antara bank-bank tersebut mencapai

lebih dari 30% total DPK. Hasil tersebut diperoleh

dengan asumsi jumlah per rekening pada 1 bank

maksimum sebesar Rp100 juta dan sisa dana dialihkan

ke bank lain atau keluar perbankan (skenario terburuk).

Jumlah dana yang diperkirakan akan pindah masih

dapat ditutupi oleh aset likuid13  perbankan secara

Implikasi Penerapan Skim Penjaminan Baru

agregat maupun per kelompok 15 bank besar (dengan

menggunakan data Oktober 2003). Sementara itu,

terdapat 8 bank besar yang diperkirakan aset likuidnya

tidak dapat menutup kemungkinan perpindahan dana

yang terjadi.

Dengan skenario moderat dimana diasumsikan

nasabah akan memecah dananya pada bank yang

sama sebesar 50% dan sisanya dialihkan ke bank lain

atau keluar perbankan, maka porsi dana yang

diperkirakan akan pindah untuk kelompok 15 bank

besar dan industri masing-masing sebesar 18,6% dan

19,7%. Sedangkan secara individual, terdapat 5 bank

besar dengan potensi perpindahan dana mencapai

lebih dari 30% total DPK, dimana hanya terdapat 2

bank diantaranya yang aset likuidnya tidak dapat

menutup perpindahan dana tersebut.

Walaupun secara agregat kemungkinan migrasi

dana tersebut tercover oleh aset likuid bank, namun

dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan

masalah akibat perpindahan dana dari bank-bank yang

dianggap baik (perceived good banks) kepada bank-

bank yang dianggap tidak baik (perceived bad banks).

Jumlah dana yang diperkirakan akan pindah dari 15

bank besar tersebut berkisar antara 8,1% s.d. 61,7%

dari total DPK (skenario terburuk), relatif cukup

signifikan pengaruhnya bagi bank-bank tersebut.

13 Terdiri dari primary dan secondary reserves

rasio alat likuid pada semester II/2003 relatif melambat

setelah sempat mengalami penurunan pada awal triwulan

II/2003.

Rasio alat likuid terhadap kewajiban jangka pendek6

15 bank besar per Oktober 2003 pada umumnya lebih

rendah dari rasio industri (grafik III.30). Sementara itu,

walaupun secara agregat rasio alat likuid 15 bank besar

per Oktober 2003 hanya sedikit menurun dibandingkan

dengan rasio pada semester I/2003, namun demikian
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Grafik III. 30
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secara individual sebagian besar bank mengalami

penurunan rasio. Terdapat 2 bank dengan penurunan rasio

yang cukup besar akibat penurunan jumlah SBI.

Kondisi over liquid tersebut dalam jangka pendek

memang tidak merugikan, karena bank dapat

menanamkan kelebihan dana pada pasar uang dan surat-

surat berharga dengan return yang relatif tinggi, dan

penanaman tersebut dapat relatif dicairkan setiap saat.

Namun demikian, sumber pendapatan tersebut tidak

bersifat sustainable, sehingga dalam jangka panjang

berpotensi mempengaruhi kinerja perbankan terutama

apabila kondisi kelebihan likuiditas terus berlanjut. Di

samping itu kelebihan likuiditas tersebut juga dapat

menambah beban bank mengingat margin pendapatan

bunga yang tipis.

Dari stress test sederhana terhadap reserves

perbankan, menunjukkan bahwa kelompok bank BUMN

berpotensi besar mengalami tekanan likuiditas apabila

terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran.

Dengan asumsi non core deposits (NCD) terdiri dari

30% DPK7  (skenario moderat) yang dibandingkan dengan

aset likuid8 , aset likuid perbankan dapat menutup

penarikan NCD, baik untuk total industri maupun 15 bank

besar, kecuali untuk kelompok bank BUMN. Sedangkan

dengan asumsi NCD terdiri dari 50% DPK (skenario

terburuk), aset likuid tidak dapat menutup penarikan NCD

(grafik III.31).

Hasil stress test tersebut menggambarkan relatif

rendahnya aset likuid yang dimiliki perbankan, khususnya

bank-bank besar. Kondisi itu menunjukkan bahwa dalam

kondisi shock seperti terjadinya bank run akan sangat

menekan likuiditas perbankan. Dengan skenario terburuk,

hanya terdapat 3 bank besar yang aset likuidnya

melampaui jumlah NCDnya. Sedangkan dengan skenario

moderat terdapat 10 bank besar dengan aset likuid yang

melampaui NCDnya. Dengan memperhitungkan seluruh

reserve9  yang ada, terdapat 3 bank besar yang berpotensi

mengalami tekanan likuiditas karena total reservenya lebih
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kecil dari NCDnya (skenario terburuk), dan 1 bank yang

berpotensi tidak dapat menutup penarikan NCDnya

(skenario moderat).

Kondisi likuiditas perbankan yang relatif memadai

selama tahun 2003 diperkirakan akan tetap stabil pada

tahun 2004. Demikian pula dengan sumber pendanaan

berupa DPK diperkirakan akan tetap stabil dengan

kecenderungan meningkat seperti yang terjadi pada tahun

2003. Namun demikian, perkembangan deposito

perbankan diperkirakan tetap mendapat tekanan dari

penurunan suku bunga SBI serta perkembangan

reksadana. Sementara itu, risiko likuiditas relatif moderat

dengan kecenderungan meningkat sejalan dengan

beberapa issu yang berkembang, seperti komposisi

pendanaan bank yang kurang baik karena konsentrasi

yang cukup tinggi pada deposan besar, deposan tertentu,

dan deposito jangka pendek, serta relatif besarnya

kewajiban valas yang akan jatuh tempo setelah tahun 2003

pada beberapa bank. Rencana pemerintah untuk

memberlakukan program penjaminan yang baru dengan

pembatasan jumlah maksimum simpanan yang dijamin,

juga berpotensi menekan likuiditas perbankan. Selain itu,

kondisi over liquid yang terjadi pada tahun 2003

diperkirakan akan tetap terjadi lagi pada tahun 2004

apabila perbankan tetap kesulitan menyalurkan dana

dalam bentuk kredit.

Berkaitan dengan relatif kurang baiknya komposisi

pendanaan perbankan, dan semakin berkembangnya

pasar obligasi, kepada perbankan perlu didorong untuk

memperbaiki struktur pendanaan, antara lain melalui

penerbitan obligasi berjangka waktu panjang dengan tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sementara itu,

dengan adanya beberapa isu yang berpotensi menekan

likuiditas perbankan dapat disarankan untuk tetap

memelihara dan meningkatkan alat likuid sampai pada

tahap yang dianggap aman, terutama menjelang

diberlakukannya skim penjaminan yang baru pengganti

blanket guarantee. Agar rencana implementasi program

penjaminan yang baru berjalan efektif, dan dalam rangka

mengurangi potensi pindahnya deposito keluar perbankan,

perlu   dipertimbangkan   kemungkinan   pengurangan

program penjaminan pemerintah secara bertahap dengan

melihat perkembangan respon masyarakat.

3.1.3. Profitabilitas

Secara umum, profitabilitas industri perbankan pada

tahun 2003 menunjukkan perbaikan yang diukur dengan

indikator Net Interest Margin (NIM) dan Return on Asset

(ROA). NIM10  industri perbankan meningkat dari 0.4%

posisi Januari 2003 menjadi sebesar 3.8% perposisi Oktober

2003. Demikian juga indikator ROA industri perbankan

menunjukkan peningkatan dari sebesar 2.2% per Januari

2003 menjadi sebesar 2,4% posisi bulan September 2003.

Meskipun pada bulan Oktober 2003 sedikit menurun di

bandingkan dengan September 2003 yakni menjadi 2,3%,

namun demikian secara umum selama tahun 2003 ROA

perbankan mengalami peningkatan dibandingkan dengan

posisi Desember 2002 sebesar 1.9%.

Dari tren komposisi pendapatan bunga selama tahun

2003, memang terdapat adanya gejala penurunan

pendapatan bunga dari SBI dan obligasi. Disisi lain,

pendapatan bunga kredit akan meningkat namun dengan

tren yang masih relatif lamban.

Sejak awal tahun  2003, pendapatan bunga dan

biaya bunga perbankan cenderung menurun sejalan

dengan penurunan suku bunga SBI. Namun demikian,

perbankan masih mampu mempertahankan kestabilan net

interest income (NII) nya selama tahun 2003 antara Rp3,8

triliun sampai dengan Rp4,5 triliun perbulan (grafik III.32).

Hal ini karena bank masih mempertahankan margin yang

cukup besar antara suku bunga kredit dan suku bunga

dana pihak ketiga.

10 Net  Interest Margin (NIM) (%) : Net Interest Income/Aktiva Produktif.
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Komposisi pendapatan bunga industri perbankan

masih didominasi oleh pendapatan bunga yang berasal

dari BI (SBI) dan surat-surat berharga terutama obligasi

rekap. Untuk industri perbankan, komposisi pendapatan

bunga dari SBI dan obligasi masih berkisar antara  44% -

47% dari total pendapatan bunga, sedangkan pada

kelompok 15 Bank Besar komposisi pendapatan bunga

dari obligasi dan SBI ini masih mencapai 42% √ 54% dari

total pendapatan bunga.

Namun seiring dengan gejala penurunan tingkat

bunga SBI tersebut, telah mulai terlihat adanya peralihan

bertahap dari pendapatan bunga yang berasal dari SBI dan

Obligasi ini kepada pendapatan bunga kredit. Hal ini

ditunjukkan oleh perkembangan pendapatan pada 15

Grafik III.34
Komposisi Pendapatan Bunga Perbankan 2003

bank  besar  (grafik III.33)   dan   seluruh   perbankan

(grafik III.34).

Sejalan dengan semakin lambatnya penurunan

suku bunga SBI, diperkirakan profitabilitas perbankan

dalam tahun 2004 akan relatif stabil, namun penurunan

pendapatan yang bersumber dari bunga SBI dan obligasi

rekap tetap masih akan terjadi  meskipun diperkirakan

penurunannya lebih kecil dibandingkan periode tahun

2003.

Efisiensi operasional perbankan belum

menunjukkan perubahan yang  berarti yang tampak dari

rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional

(BOPO). Rasio BOPO perbankan per September 2003

mencapai 90,29% yang kemudian sedikit menurun
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menjadi 89,92% per Oktober 2003. Kelompok bank yang

paling tidak efisien adalah kelompok bank rekap dengan

rasio BOPO mencapai 99,08%, disusul kelompok bank

persero sebesar 94,04%, sedangkan kelompok 15 bank

besar memiliki rasio BOPO sebesar 87,66%. Bank-bank

campuran dan bank-bank asing masih  merupakan

kelompok  bank   yang   paling   efisien dengan rasio

BOPO masing-masing sebesar 75,51% dan 83,56%.

Indikator lainnya yakni cost efficiency ratio (CER 11 )

menunjukkan bahwa bank BUMN kurang efisien

dibandingkan dengan rata-rata industri (grafik III.36). Oleh

karena itu, program peningkatan efisiensi operasional di

bank-bank BUMN masih perlu dilaksanakan secara lebih

serius.

Industri perbankan perlu lebih meningkatkan

efisiensi operasionalnya antara lain melalui perbaikan

proses kerja, pembenahan organisasi dan pengurangan

aktivitas yang kurang produktif. Namun demikian,

dibandingkan dengan kinerja perbankan beberapa

negara tetangga (Thailand, Malaysia dan Korea Selatan)

kinerja industri perbankan Indonesia yang diukur dengan

Return on Asset (ROA) relatif lebih baik seperti tampak

pada grafik III.37

3.1.4. Permodalan

Rasio permodalan industri perbankan cukup

memadai yang ditunjukkan oleh CAR11  agregat rata-rata

sebesar 20,6% posisi Oktober 2003. Demikian juga selama

periode bulan Januari sampai dengan September 2003

CAR masih berada rata-rata diatas 20%. Namun demikian,

CAR agregat perbankan masih berpotensi menurun

apabila risiko pasar dan risiko operasional diperhitungkan

dalam permodalan bank.

Gambaran permodalan perbankan pada tahun 2004

diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan akibat

peningkatan eksposur risiko (ATMR) sejalan dengan

pertumbuhan ekspansi kredit. Sementara itu, kemampuan

kapitalisasi internal perbankan diperkirakan masih relatif

rendah sebagai akibat inefisiensi operasional, relatif

tingginya risiko operasional dan relatif rendahnya

profitabilitas.

Meskipun sepanjang periode tahun 2003 CAR

agregat industri perbankan rata-rata berada di atas 20%,

namun berdasarkan kelompok bank rasio permodalan

(CAR) cukup bervariasi.  Rata-rata CAR agregat kelompok

bank campuran mencapai rasio tertinggi yaitu sebesar

32,47%, kelompok bank Swasta Nasional Devisa mencapai

rasio CAR rata-rata sebesar 22,81%, kelompok bank

BUMN mencapai CAR rata-rata sebesar 18,96%, kelompok
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bank BPD mencapai CAR rata-rata sebesar 18,57%,

kelompok bank asing mencapai CAR rata-rata sebesar

17.60% dan kelompok bank Swasta Non Devisa mencapai

CAR rata-rata sebesar 15,61%. CAR perbankan sedikit

menurun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya

karena peningkatan eksposur risiko (ATMR) sejalan dengan

peningkatan  aktiva  produktif  terutama  kredit  disatu

sisi yang  dibarengi  dengan  penurunan  jumlah  surat-

surat   berharga   khususnya   SBI   dan   obligasi   rekap.

(grafik III.38)

Sementara, walaupun CAR agregat selama 2003

berkisar antara 20% - 26%, namun terdapat 17 dari 138

bank memiliki CAR antara 8% √ 10%. Sebanyak 1 bank

dari 15 bank terbesar memiliki CAR antara 8% √ 10%

dan sebanyak 6 bank memiliki CAR antara 10% √ 15%.

Angka ini cukup rentan terhadap perubahan kualitas aktiva

produktif atau perubahan perhitungan yang memasukkan

komponen risiko selain risiko kredit.

Di masa mendatang, permodalan (CAR) perbankan

masih memadai untuk mendukung ekspansi kredit. Namun

demikian, khusus kepada beberapa bank besar yang

memiliki rasio permodalan dibawah 15% perlu dihimbau

agar meningkatkan permodalannya karena apabila terjadi

kasus-kasus   risiko   operasional   maka   permodalan

bank-bank dimaksud dapat berada dibawah ketentuan

minimal 8%.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena

permodalan (CAR) perbankan belum sepenuhnya mampu

menutup seluruh risiko. Perhitungan CAR saat ini baru

memperhitungkan risiko kredit, dan belum

memperhitungkan risiko pasar dan risiko operasional.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan

ketentuan permodalan ini. Diantaranya dilakukan dengan:

(i) penerapan ketentuan kebutuhan modal minimum yang

memperhitungkan risiko pasar yang telah mulai

diimplementasikan pada tahun 2004 ini;dan (ii) mengkaji

penyesuaian ketentuan risiko kredit dan penerapan risiko

operasional sesuai proposal New Basel Accord (Basel II).

Penerapan ketentuan risiko pasar tidak

mempengaruhi permodalan bank secara signifikan. Hasil

simulasi penerapan risiko pasar pada 47 bank berdasarkan

posisi neraca per 31 Juli 2003 menunjukkan bahwa

penurunan CAR yang terjadi hanya berkisar antara 1,60

s.d. 205,9 bp dimana tidak terdapat bank yang  memiliki

CAR di bawah 8%. Rendahnya pengaruh penerapan

ketentuan permodalan terhadap penurunan modal

disebabkan karena tingginya permodalan perbankan dan

relatif rendahnya posisi devisa neto (PDN) perbankan.

Sementara itu, simulasi perhitungan risiko

operasional juga menunjukkan dampaknya yang tidak

terlalu signifikan terhadap permodalan 13 bank besar.

Dengan asumsi bahwa 20% dari laba operasional
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dialokasikan untuk menutup risiko operasional, hanya

terjadi penurunan rata-rata sebesar 0,3% terhadap modal

bank-bank dimaksud.

Selanjutnya, dengan mengasumsikan bahwa

pendapatan bunga surat-surat berharga (obligasi dan SBI

serta surat berharga lainnya) nihil, terdapat penurunan

modal yang cukup signifikan dari 13 bank besar, yakni

rata-rata 4%. Namun hanya terdapat satu bank persero

yang CARnya berpotensi turun menjadi dibawah 8%.

Berdasarkan pendekatan yang lebih konservatif

terhadap permodalan 15 bank terbesar dapat disimpulkan

pada dasarnya permodalan perbankan belum terlalu kuat.

Rasio modal inti terhadap total asset perbankan berkisar

4% - 10%, di mana hanya 4 bank yang memiliki rasio

diatas 8%. Pendekatan yang lebih konservatif terhadap

permodalan 15 bank besar (core banks) menunjukkan hasil

yang bervariasi12 . Sebagian besar dari bank-bank tersebut

menunjukkan permodalan yang relatif terbatas yang

ditunjukkan oleh indikator rasio modal inti terhadap total

aset dari 15 bank besar yang berkisar antara 2,73% s.d

15,76%, dimana hanya 5 bank posisi diantaranya dengan

rasio diatas 8% (grafik III.40). Sementara rasio total

kewajiban terhadap total modal (leverage) dari 13 bank

besar juga rata-rata sebesar 12 kali.

Permasalahan lain adalah relatif rendahnya

kemampuan kapitalisasi bank-bank khususnya yang

bersumber dari pertumbuhan internal. Hal ini ditunjukkan

oleh relatif rendahnya pendapatan dari kredit, khususnya

bagi bank-bank rekapitalisasi. Namun demikian, CAR

industri perbankan nasional lebih tinggi dibandingkan

dengan rasio CAR di beberapa negara Asean ( grafik III.41).

3.1.5. Risiko Pasar

Risiko pasar yang dihadapi perbankan nasional

sepanjang tahun 2003 berada pada tingkat yang masih

terkendali. Kondisi ini diprediksikan tetap stabil sampai

dengan semester pertama 2004, mempertimbangkan posisi

permodalan bank, stabilitas nilai tukar Rupiah serta stabilnya

tingkat sukubunga SBI pada kisaran 8%. Namun demikian

perlu diantisipasi terjadinya tekanan nilai tukar rupiah pada

saat berlangsungnya Pemilu pada tahun yang sama.

Pada umumnya bank memiliki sikap ≈prudent∆

dalam mengambil posisi terbuka dalam valuta asing (PDN)

yang pada triwulan III-2003 rata-rata sebesar 4,70% dari

modal bank.  Sementara itu, penerapan risiko pasar dalam

penghitungan kecukupan modal tidak berdampak negatif

terhadap CAR bank. Pada saat risiko pasar efektif

diperhitungkan pada bulan Januari 2005, Bank yang

terkena ketentuan risiko pasar akan mampu memelihara

CAR minimal sebesar 8% .

Grafik III.40
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Risiko Sukubunga

Eksposur risiko sukubunga yang dihadapi oleh

perbankan nasional pada tahun 2003 masih terkendali dan

diperkirakan stabil selama 2004.

Faktor-faktor utama yang mendukung antara lain

sebagai berikut:

(i) Masih relatif tingginya suku bunga kredit

dibandingkan dengan suku bunga deposito berjangka

dan rate sensitive asset lainnya; sejak awal tahun

2003, sukubunga kredit sangat inelastis terhadap

penurunan suku bunga SBI. Penurunan suku bunga

SBI tidak diiringi oleh penurunan suku bunga kredit

secara responsif dan proporsional;

(ii) Inflasi yang rendah dan diperkirakan dibawah target

inflasi  yang  diprediksikan  Pemerintah  dan  Bank

Indonesia;

(iii) Permodalan bank yang cukup tinggi, yang

memungkinkan  mereka  untuk  mengabsorbsi  un-

expected loss akibat perubahan suku bunga;

(iv) Likuiditas perbankan yang masih relatif tinggi.

Namun demikian gap maturity profile perbankan di

beberapa bank besar mengalami short hal ini disebabkan

oleh sumber dana sebagian besar berasal dari sumber dana

jangka pendek (<3 bulan) sedangkan penanamannya dalam

bentuk kredit dan obligasi rekap yang berjangka waktu >3

bulan dan repricing date untuk floating rate bond setiap 3

bulan. Kondisi demikian  laba-rugi bank akan sensitif

terhadap kanaikan suku bunga. Namun demikian suku

bunga rupiah cenderung turun sejak setahun terakhir ini

sehingga  mempunyai dampak positip terhadap perbankan

untuk jangka pendek. Beberapa bank rekap yang

mempunyai floating rate bond relatif signifikan akan

mempunyai dampak penurunan pendapatan dari coupon

apabila suku bunga SBI turun, namun hal ini sudah

diantisipasi dengan menurunkan suku bunga sumber dana

sehingga secara net masih ada spread yang positif.

Berdasarkan hasil stress test terhadap penurunan suku

bunga, maka hanya ada beberapa bank yang mengalami

penurunan CAR namun masih diatas 8%. Hasil stress test

penurunan suku bunga terhadap CAR dapat ditunjukan

dalam grafik dibawah ini.

Tahun 2004, sukubunga SBI diperkirakan berada pada

kisaran 8%. Bank Indonesia masih memiliki ruang gerak

guna menurunkan sukubunga SBI. Hal ini mengakibatkan

perbankan mampu melakukan mitigasi risiko sukubunga

dengan menetapkan tingkat sukubunga yang relatif tinggi

terlepas dari adanya penurunan sukubunga SBI.

Risiko Nilai Tukar

Dengan stabilnya nilai tukar Rupiah pada tahun

2003, risiko nilai tukar yang dihadapi oleh perbankan

nasional tetap stabil. Dalam tahun 2004, risiko  nilai tukar

yang dihadapi perbankan nasional masih akan tetap stabil.

Namun perlu diwaspadai adanya tekanan nilai tukar dalam

masa Pemilu tahun 2004 ini.

Sikap kehati-hatian bank-bank dalam mengambil posisi

terbuka pada valuta asing merupakan faktor utama yang

mendorong stabilnya eksposur nilai tukar yang dihadapi oleh

perbankan nasional. Sebagai gambaran, pada triwulan III-

2003 Posisi Devisa Neto (PDN)  50 bank devisa masih relatif

rendah, yaitu rata-rata sebesar 4,70% dari modal.

Faktor-faktor lain masih relatif kecilnya eksposur

perbankan nasional terhadap risiko pasar pada tahun 2003

antara lain sebagai berikut:

Grafik III.42
Stress Test Tingkat Bunga

Stress Test tingkat bunga

Delta Penurunan Suku Bunga Persen

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

awal 1 2 3 4 5

b d h k n



46

Bab III Perkembangan Perbankan

• Transaksi derivatif yang dilakukan sebagian besar

masih relatif sederhana, seperti swap dan forward

yang umumnya untuk keperluan lindung nilai

(hedging). Sedangkan transaksi derivatif yang lebih

rumit seperti forward rate agreement (FRA), futures

dan option masih belum banyak dilakukan oleh

bank-bank tersebut.

• Kecuali di beberapa bank besar yang mengikuti pro-

gram rekapitalisasi, portofolio dalam trading book

pada umumnya masih relatif rendah.

Berdasarkan stress test pengaruh perubahan nilai

tukar terhadap  CAR bank, dapat dikemukakan bahwa

terdapat satu bank yang penurunan CARnya relatif

signifikan yaitu turun sebesar 3,54% apabila terjadi

kenaikan USD/IDR sebesar Rp2.500/USD. Meskipun hal ini

kecil kemungkinan terjadi pada saat ini, namun hasil ini

memberi indikasi bahwa eksposur short dalam USD relatif

significant yaitu 14,2% dari modal. Namun demikian CAR

bank tersebut masih relatip tinggi mengingat capital

basenya masih kuat. Hasil stress test atas bank dimaksud

kami tuangkan dalam grafik dibawah ini.

Grafik III.43
Grafik Stress Test Nilai Tukar Bank ≈X∆
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memperhitungkan risiko pasar akan diterapkan. Dari hasil

3 (tiga) simulasi pada tahun 2003 penerapan ketentuan

dimaksud tidak berdampak negatif terhadap tingkat

permodalan bank-bank yang terkena ketentuan dimaksud.

Hasil simulasi yang dilakukan terhadap  bank yang terkena

ketentuan risiko pasar menggambarkan bahwa CAR bank-

bank dimaksud hanya turun sebesar 4 bps sampai dengan

206 bps.  Namun demikian, setelah memperhitungkan

risiko pasar seluruh bank-bank tersebut masih memiliki

CAR diatas 8,0%.

3.1.6. Risiko Operasional

Risiko operational di perbankan Indonesia akan dapat

menganggu stabilitas sistim keuangan apabila tidak

dikendalikan dengan baik di masa mendatang. Hal ini di

tandai dengan timbulnya berbagai kasus di beberapa bank

yang bersumber dari kecurangan (fraud) sebagai akibat

lemahnya internal control.

Beberapa kasus fraud di beberapa bank telah

diketahui secara luas di media masa dalam era pasca krisis.

Dalam hubungannya dengan penerapan manajemen

risiko, fraud termasuk salah satu bagian dari risiko

operasional. Mengingat sering terjadinya fraud di beberapa

bank, maka terdapat indikasi kuat bahwa risiko operasional

di perbankan Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang

serius di masa mendatang.

Risiko operasional merupakan salah satu risiko

kerugian  yang  bersumber  di  antaranya  dari  human

error, kesalahan sistim, dan fraud. Risiko ini telah menjadi

perhatian  dari  Basel  Committe  on  Banking Supervision

(BIS), sehingga risiko ini telah dimasukan dalam komponen

perhitungan  CAR  dalam  porposal  New  Basel  Accord

(Basel II) yang terakhir di-update pada April 2003.

Kerugian akibat risiko operasional yang dialami oleh

bank-bank di Indonesia tergolong tinggi. Sebagai contoh,

total kerugian akibat fraud yang dialami oleh 2 (dua) bank

besar baru-baru ini masing-masing sebesar 18,45% dan

Dampak Penerapan Ketentuan Risiko Pasar

dalam KPMM

Pada awal Januari 2005 ketentuan Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang telah
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4,25% dari modal, sehingga kedua bank dimaksud harus

membuat pencadangan kerugian diluar PPAP masing-

masing sebesar Rp941 miliar (78,42%) dan Rp294 miliar

(100%). Dampaknya, CAR kedua bank tersebut menurun,

dari 16,35% menjadi 15,08% serta dari 13,82% menjadi

12,63%.  Khusus  untuk  bank  pertama,  diperkirakan

target laba tahun 2003 tidak akan tercapai.

Berdasarkan  perhitungan  dengan  metode  Basic

Indicator dalam Basel II, risiko operasional di 25 bank besar

relatif signifikan di mana CAR bank turun dari 1,14% s/d

14,26%. Basic indicator menghitung risiko operasional dari

rata-rata gross income selama 3 tahun terakhir dikalikan

dengan b (beta) sesuai dengan jenis unit usahanya (paling

tinggi 18%). Apabila diterapkan di kedua bank dimaksud,

Boks III. 8

Sejalan dengan keputusan Pemerintah mengenai

pembubaran  BPPN  pada  akhir  Februari  2004,  Bank

Indonesia perlu mengantisipasi beberapa hal yang

berkaitan dengan tugas-tugas BPPN yang sampai

dengan saat pembubarannya kemungkinan belum

dapat diselesaikan. Antisipasi ini perlu dilakukan agar

tujuan akhir dari pelaksanaan tugas-tugas tersebut

tetap dapat tercapai, dan dampak terhadap stabilitas

sistem keuangan dapat diminimalisir.

Program Penjaminan Pemerintah (Blanket

Guarantee)

Ketidakjelasan kelanjutan penanganan program

penjaminan pemerintah yang selama ini dilaksanakan

oleh BPPN perlu diperhatikan agar tidak menurunkan

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, yang

berdasarkan hasil survey cukup rendah. Turunnya

kepercayaan masyarakat akan berdampak buruk pada

kondisi likuiditas perbankan secara keseluruhan.

Menyikapi hal tersebut, maka kesinambungan

pelaksanaan program penjaminan perlu dijaga melalui

transisi penyerahan program penjaminan secara efektif

dari BPPN kepada Unit Pelaksana Program Penjaminan

Pemerintah (UP3), yang akan menggantikan tugas dan

tanggung jawab BPPN paska pembubarannya sebelum

terbentuknya LPS.

Dampak Pembubaran BPPN

Program Penyehatan Perbankan

Ketidakjelasan kelanjutan penanganan pro-

gram penyehatan bank, baik bank-bank rekap,

bank take over (BTO) maupun bank dalam

penyehatan (BDP), dapat mempengaruhi dan

menimbulkan persepsi negatif atas perkembangan

bank-bank tersebut. Sehubungan dengan itu, perlu

ditetapkan lembaga atau pihak yang akan

melanjutkan tugas dan tanggung jawab BPPN

dalam proses penyehatan bank-bank dimaksud

sebelum diserahkan kembali kepada Bank Indone-

sia. Selain itu perlu juga diperhatikan mengenai

kemungkinan penyesuaian ketentuan exit policy

menyangkut tugas-tugas BPPN.

Pengelolaan Aset

Ketidakjelasan kelanjutan penanganan dan

penyelesaian aset-aset pemerintah pada BBO/BBKU

dan  BTO  dapat  menyebabkan  tidak tercapainya

target pendapatan pemerintah, sehingga dapat

mengganggu kebijakan fiskal dan menimbulkan

persepsi bahwa pemerintah menghadapi kesulitan

dalam membayar kewajiban obligasi pemerintah. Hal

tersebut dapat menyebabkan turunnya harga obligasi

rekap dan berdampak  kerugian  perbankan  karena

marked  to market.
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maka pendekatan Basic Indicator akan memberikan hasil

perhitungan risiko yang lebih rendah bila dibandingkan

dengan risiko operasional yang benar-benar terjadi.

Belajar dari pengalaman di atas, Bank Indonesia

sebagai otoritas pengawas menggariskan bahwa

penerapkan risk management menjadi sangat penting

artinya. Hal ini mengingat kerangka kerja dan pendekatan

yang digunakan dalam risk management menghendaki

adanya prediksi risiko operasional dan membentuk

cadangan sesuai dengan eksposur risiko tersebut yang

dihadapinya. Dalam melakukan assessment terhadap

risiko operasional dapat dilakukan dengan berbagai

pendekatan mulai yang paling sederhana seperti basic

indicator dari Basel II maupun dengan menggunakan

model. Penerapan ketentuan risiko operasional sesuai

anjuran BIS tersebut telah dituangkan dalam PBI No5/8/

PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan SE No 5/21/DPNP

tanggal 29 September 2003 tentang penerapan risk

manajemen di perbankan.

Penerapan model dalam risiko operasional dapat

dilakukan dengan mempertimbangkan probability

terjadinya event dan impact terhadap laba/rugi apabila

event tersebut terjadi. Event ini dapat berupa terjadinya

fraud, kebakaran, salah buku dan human error yang lain.

Perhitungan probability dan impactnya dapat dilakukan

dengan berdasarkan probability distribution function atas

terjadinya event dimaksud. Namun untuk menerapkan

model ini bank harus mempunyai data loss event secara

time series yang cukup agar prediksinya layak dipakai.

Selanjutnya,  untuk  meningkatkan  efektifitas  dari

internal control bank, BI juga telah mengeluarkan kerangka

kerja dan petunjuk internal control yang efektif bagi

perbankan. Dari sisi internal, Bank Indonesia juga telah

menyelesaikan kerangka kerja pendekatan pengawasan

berdasarkan risiko. Pendekatan ini fokus pada pengukuran

inherent risk dan risk control system atau kepatuhan bank

dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sehat sesuai

manajemen risiko. Sejalan dengan itu, peningkatan mutu

dan ketrampilan para personil pengawas dan pemeriksa

bank dalam melaksanakan risk based supervision juga terus

dilakukan.

3.2. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Selama 2003, industri perbankan syariah mengalami

peningkatan aset cukup pesat yaitu sekitar 60 persen (yoy)

sehingga mencapai Rp7,1 triliun (grafik III.44). Kenaikan

aset tersebut diikuti pula oleh kenaikan permodalan

menjadi sekitar 17% (grafik III.45), sementara dana pihak

ketiga meningkat sekitar 60% (grafik III.46).

Kenaikan aset industri perbankan syariah telah pula

diikuti oleh kenaikan permodalan perbankan syariah

dengan tingkat permodalan berada di sekitar 17 persen,

sementara dana pihak ketiga meningkat sekitar 60 persen.

Walaupun pembiayaan yang diberikan meningkat

50% sehingga tingkat penyaluran dananya (FDR) cukup

tinggi yaitu sekitar 100% (grafik III.47), namun kualitas

aktiva produktif industri perbankan syariah berada dalam

kondisi yang sehat. Hal tersebut ditunjukkan dengan

tingkat pembiayaan non-lancar yang berada di bawah 5

persen (grafik III.48).

Secara umum tingkat earning industri perbankan

syariah masih cukup baik, walaupun pada tahun 2003

telah mengalami penurunan yang cukup signifikan

sebagai akibat dari upaya ekspansi perbankan syariah

yang cukup banyak dilakukan (grafik III.49). Proses

ekspansi diperkirakan akan terjadi dalam beberapa

periode mendatang mengingat kondisi pasar yang masih

memberikan harapan pertumbuhan.

Fatwa Bunga Haram MUI

Pada bulan Desember 2003, Komisi Fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) telah memutuskan fatwa mengenai

bunga atas hasil musyawarah nasional anggota Komisi

Fatwa MUI seluruh Indonesia. Pengharaman bunga itu
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dalam membatasi pelarangan riba antara lain: belum

tersedianya jaringan perbankan syariah yang memadai,

belum tersedianya produk-produk perbankan syariah yang

secara layak dapat memfasilitasi perdagangan internasional

yang semakin intensif, ataupun adanya pandangan bahwa

penerapan bunga sepanjang masih dilakukan dengan

persetujuan kedua-belah pihak masih dianggap boleh.

Adapun dasar pertimbangan oleh MUI adalah pembahasan

Grafik III.47
Pembiayaan

Grafik III.49
ROA & ROE

Grafik III.45
Permodalan

Grafik III.44
Total Asset

Grafik III.46
DPK

Grafik III.48
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sendiri didasarkan pada prinsip syariah yang

mengharamkan riba dalam segala macam bentuknya.

Namun demikian, masih terdapat berbagai persepsi di

dalam masyarakat mengenai terminologi riba itu sendiri.

Beberapa kalangan masyarakat di luar MUI menilai bahwa

tidak semua bunga termasuk dalam kategori riba

sementara kalangan yang lain menilai semua bentuk bunga

adalah riba. Beberapa hal yang menjadi petimbangan
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mengenai fatwa tentang bunga dalam MUI yang telah

dilakukan cukup lama serta dasar pertimbangan  dalam

setiap  fatwa  yang  dikeluarkan oleh Dewan Syariah

Nasional mengenai kegiatan operasional perbankan syariah

yang menghindari praktek bunga.

3.3. PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN

RAKYAT

Jumlah BPR aktif (di luar BPR BBKU) sampai dengan

akhir triwulan II tahun 2003 mencapai 2.123 BPR. Dari

2.123 BPR tersebut, sebanyak 86 merupakan BPR

berdasarkan prinsip syariah. Sementara, sejak Mei 2001

sampai dengan Desember 2003, terdapat 92

permohonan izin pendirian BPR baru. Cukup banyaknya

permohonan izin pendirian BPR tersebut menunjukkan

adanya peningkatan minat investor untuk ikut terlibat

dalam pengembangan usaha kecil yang merupakan

pangsa pasar BPR. Hal tersebut juga menunjukkan

semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap  prospek BPR.

Perkembangan total asset BPR terutama berasal dari

peningkatan jumlah simpanan masyarakat di BPR dan

peningkatan kredit yang diberikan. Dari sisi penghimpunan

dana, kinerja BPR masih menunjukkan pertumbuhan yang

stabil dengan trend yang positif. Hal tersebut merupakan

indikasi semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap BPR.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah dana yang

dihimpun oleh BPR, kredit yang disalurkan oleh BPR

mengalami peningkatan. Kredit BPR per akhir Juni 2003

tercatat sebesar Rp7.739 miliar. Peningkatan kredit

tersebut menyebabkan peningkatan LDR menjadi sebesar

79% dibandingkan 77% pada akhir 2002. Sementara,

NPLs yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan

kembali menurun yaitu dari 8,7% (akhir 2002) menjadi

9,1% (akhir triwulan I 2003) dan 8,6% (akhir triwulan II

2003).

Sejalan dengan meningkatnya kualitas kredit

tersebut, perolehan laba BPR juga cenderung meningkat,

tercermin pada perolehan laba/rugi tahun berjalan yaitu

sebesar Rp210 miliar pada triwulan II tahun 2003.

Ke depan, prospek industri BPR cukup cerah, namun

masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, kualitas

sumber daya manusia (SDM) BPR yang relatif terbatas.

Kedua, tidak sebandingnya rasio antara jumlah BPR yang

diawasi dengan jumlah pengawasnya. Ketiga, cukup

tingginya tingkat persaingan dengan lembaga keuangan

masyarakat (LKM) sejenis seperti BRI Unit, unit layanan

mikro bank umum (mis. ULM Bank BNI), LKM non bank

dan kantor cabang bank umum

(dalam Miliar Rp)

Tabel III. 4
Indikator Utama BPR

MarMarMarMarMar

20022002200220022002 20032003200320032003
NoNoNoNoNo

Pos-posPos-posPos-posPos-posPos-pos
TertentuTertentuTertentuTertentuTertentu
NeracaNeracaNeracaNeracaNeraca

DesDesDesDesDes
20012001200120012001

DesDesDesDesDes
20022002200220022002

∆∆∆∆∆
(00-01)(00-01)(00-01)(00-01)(00-01)

JunJunJunJunJun SepSepSepSepSep DesDesDesDesDes

∆∆∆∆∆
(01-02)(01-02)(01-02)(01-02)(01-02)

∆∆∆∆∆
Des 02-Des 02-Des 02-Des 02-Des 02-
Jun 03Jun 03Jun 03Jun 03Jun 03

∆∆∆∆∆
Jun 02-Jun 02-Jun 02-Jun 02-Jun 02-
Jun 03Jun 03Jun 03Jun 03Jun 03

1 Total Asset 4.731 6.474 36,8% 6.91 7.514 8.393 9.079 40,2% 9.723 10.185 12,2% 35,5%

2 Kredit 3.619 4.86 34,3% 5.251 5.781 6.419 6.683 37,5% 7.088 7.469 11,8% 29,2%

3 Dana pihak ketiga 3.082 4.28 38,9% 4.666 5.066 5.597 6.126 43,1% 6.629 6.891 12,5% 36,0%

- Tabungan 1.19 1.574 32,3% 1.661 1.706 1.867 2.002 27,2% 2.026 2.075 3,6% 21,6%

- Deposito 1.892 2.706 43,0% 3.005 3.36 3.73 4.124 52,4% 4.603 4.816 16,8% 43,3%

4 L/R th berjalan 116 223 92,2% 73 151 294 338 51,6% 113 174 -48,5% 15,2%

5 NPLs 16% 12% - 12% 10% 9% 8,7% - 9,1% 8,7% - -

6 LDR 85% 81% - 81% 81% 82% 77% - 78% 79% - -

7 ROA 2% 3,4% - 1,1% 2% 4% 3,72% - 1,2% 2% - -

MarMarMarMarMar JunJunJunJunJun
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Untuk itu, Bank Indonesia mengimplementasikan

beberapa srategi menyangkut penyehatan industri,

penyempurnaan pengawasan, penyusunan blue print, dan

penguatan infrastruktur BPR. Pertama, program

Penyehatan Industri BPR meliputi (i) restrukturisasi BPR

bermasalah melalui penambahan modal oleh pemilik,

merger, akuisisi, serta mendorong masuknya investor baru

yang berkualitas; (ii) pelaksanaan program penjaminan

pemerintah; dan (iii) bantuan teknis dari USAID dan Asia

Foundation kepada BPR-BPR bermasalah di wilayah

Jabotabek. Kedua, terkait dengan penyempurnaan Sistem

Pengaturan dan Pengawasan BPR. Ketiga, penyusunan

blue print BPR (i) sebagai bagian dari arsitektur perbankan

Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

karakteristik dari BPR sebagai commercial microbanking;

dan (ii) pengembangan teknologi informasi BPR. Keempat,

penguatan kapasitas dan kelembagaan meliputi (i)

pelatihan BPR bersertifikasi (CERTIF), dan (ii) peningkatan

kerjasama  BPR  dengan  Bank  umum/ Lembaga  lain

(Linkage Program). Kelima, penyiapan dukungan

infrastruktur meliputi : (i) pembentukan Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS); (ii) memberdayakan Asosiasi BPR

(Perbarindo, Perbamida, Asbisindo); (iii) mendorong

terbentuknya lembaga Apex untuk industri BPR yang

berperan utama membantu BPR dalam mengatasi masalah

mismatch likuiditas;  dan  (iii) mendorong terbentuknya

rating agency untuk BPR.

Terdapat beberapa hal yang menjadi isu penting yang

perlu menjadi perhatian bagi pengembangan industri BPR

ke depan. Pertama, respon negatif dari sementara pihak

mengenai relatif tingginya suku bunga kredit BPR. Kedua,

keberadaan linkage program antara BPR dan bank umum

untuk mendorong fungsi intermediasi bank kepada usaha

kecil dan mikro. Ketiga, terjadinya konsentrasi kepemilikan

BPR oleh pemilik yang sama dimana berdasarkan data

sementara per Januari 1999, terdapat 327 BPR yang dimiliki

oleh 29 grup. Keempat, tidak meratanya penyebaran BPR

akibat terkonsentrasinya BPR di Jawa dan Bali (83% dari

keseluruhan BPR).

3.4 PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)

DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

PERBANKAN

Dalam rangka membantu pemerintah di bidang

penegakan hukum terhadap penyimpangan dalam bidang

perbankan, pada bulan Desember 1998 Bank Indonesia

telah membentuk Tim Investigasi Penyimpangan di Bidang

Perbankan (TIPPER) yang kemudian diubah menjadi  Unit

Khusus Investigasi Perbankan (UKIP). Pembentukan UKIP

diharapkan menjadi satuan kerja yang dapat diandalkan

dalam memberi nilai tambah terhadap upaya penegakan

hukum di bidang perbankan. Misi UKIP adalah untuk

melakukan tindak lanjut terhadap temuan pengawasan,

pemeriksaan dan atau laporan masyarakat mengenai

penyimpangan yang mengandung unsur pidana dalam

operasional perbankan dalam rangka mencapai sistem

perbankan yang sehat guna mendukung kestabilan sistem

keuangan. Dengan demikian diharapkan dapat

meningkatkan ketaatan bank terhadap peraturan

perudang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku

di bidang perbankan. Dalam mencapai misi tersebut, UKIP

menetapkan sasaran strategis antara lain membantu

penegakan hukum di bidang perbankan dengan cara

mengungkap dengan jelas setiap permasalahan atau

penyimpangan di bidang perbankan dan memberikan

rekomendasi tindakan hukum bagi para pelaku.

Dengan peran UKIP melalui peningkatan penegakan

hukum (law enforcement) diharapkan pula dapat

memberikan dampak preventif berupa announcement

effect bagi pelaku kejahatan di bidang perbankan. Dengan

demikian perbankan sebagai lembaga kepercayaan yang

memiliki beragam risiko usaha dimasa mendatang dimiliki

dan dikelola oleh orang-orang yang mempunyai integritas

tinggi, kompeten dan profesional. Disamping itu,
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kestabilan sistem perbankan sebagai bagian dari kestabilan

sistem keuangan secara keseluruhan, perlu ditingkatkan

dan dipertahankan secara berkesinambungan. Dalam

mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia telah menyusun

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diharapkan

menjadi guidance of direction dalam rangka mencapai

sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna

mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan mendorong

pembangunan ekonomi nasional. Upaya-upaya yang dapat

dilakukan antara lain  melalui program peningkatan fungsi

pengawasan berupa peningkatan efektivitas enforcement

antara lain melalui penyempurnaan proses investigasi

kejahatan perbankan, peningkatan transparansi

pengawasan dan enforcement ketentuan perbankan,

perlindungan nasabah dan pembentukan internal ombuds-

man untuk permasalahan perbankan.

1. Perkembangan Investigasi Kasus perbankan

Statistik jumlah kasus perbankan yang diterima  sejak

UKIP didirikan sampai dengan tahun 2003 sebanyak 193

bank yang terdiri dari 376 kasus . Jumlah bank terbanyak

yang dilaporkan terjadi pada tahun 1999 yaitu 61 bank

dan setelah itu jumlahnya menurun menjadi rata-rata 32

bank per tahun atau sekitar separuh dari jumlah

tahun1999. Jumlah kasus bank tersebut diatas termasuk

beberapa bank yang mempunyai beberapa kasus yang

dilaporkan lebih dari sekali karena  locus delicti maupun

tempus delicti berbeda. Besarnya jumlah penyimpangan

Grafik III.52
Perkembangan Kasus-Kasus Perbankan

yang Diterima UKIP

Grafik III.53
Perkembangan Kasus-Kasus Perbankan

yang Diterima UKIP

Grafik III.51
Perkembangan Kasus-Kasus Perbankan yang

Dihentikan Investigasinya oleh UKIP

Grafik III.50
Perkembangan Kasus-Kasus Perbankan

yang Diterima UKIP
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yang terjadi pada tahun 1999 menunjukan pada era krisis

perbankan sejumlah besar bank yang dilikuidasi atau

dibekukan kegiatan usahanya telah melakukan

penyimpangan operasional yang memenuhi unsur pidana.

Dari jumlah kasus yang diterima UKIP tersebut sebanyak

78 bank (40%) telah diserahkan kepada penegak hukum

untuk ditindaklanjuti dan sebanyak 102 bank (53%)

kasusnya tidak dapat ditindaklanjuti investigasinya,

sementara  sisanya sebanyak  13 bank  dengan jumlah

kasusnya sebanyak 39 kasus masih dalam proses

investigasi. Kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti

investigasinya antara lain karena beberapa faktor yaitu

kasus dimaksud tidak mengandung unsur pidana, kasus

telah dilaporkan serta ditangani oleh penegak hukum,

dokumen bank yang berfungsi sebagai alat bukti tidak

dapat diketemukan (terutama untuk bank yang dilikuidasi

atau dibekukan kegiatan usahanya), izin usaha bank telah

dicabut  dan pemilik/pengurus bank telah raib (terutama

untuk bank perkreditan rakyat).

2. Investigasi Dugaan Penyimpangan di bidang

Perbankan tahun 2003

Selama tahun 2003 UKIP melakukan investigasi

terhadap 61 bank. Dari hasil investigasi terhadap bank

tersebut, sebanyak 86 kasus tidak dapat dilanjutkan

investigasinya karena penyimpangan yang terjadi bersifat

administratif sisanya sebanyak 37 kasus diduga kuat

mengandung unsur pidana. Adapun jenis penyimpangan

pidana yang sering terjadi atau yang menyebabkan

kerugian material cukup besar yang telah diinvestigasi UKIP

menyangkut bidang :

a. Rekayasa perkreditan untuk menghindari ketentuan

BMPK baik pelanggaran pelampauan BMPK dan atau

pelanggaran pelaporan penyediaan dana;

b. Rekayasa pencatatan dan laporan keuangan;

c. Pembiayaan ekspor fiktif dengan usance L/C;

d. Pelanggaran komitmen terhadap CDO;

e. Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham,

komisaris, direksi,  dan pejabat bank.

Disamping itu, beberapa modus operandi kejahatan

perbankan yang terjadi dewasa ini antara lain adalah

pembobolan dana Deposit On Call (DOC) bank lain,

penyalahgunaan Negotiable Certificate of Deposit (NCD)

milik nasabah untuk jaminan pencairan cash collateral

credit, pencairan bilyet deposito tanpa sepengetahuan

nasabah dan pemberian kredit dengan agunan NCD fiktif.

3. Pelaksanaan Fungsi PPATK  oleh UKIP

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (3)

Undang-undang  No. 15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) bahwa

sebelum Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan

(PPATK) dapat melaksanakan fungsinya, maka sebagian

tugas dan kewenangan PPATK khusus yang menyangkut

Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank

dilaksanakan oleh Bank Indonesia (dalam hal ini UKIP)

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Dalam

melaksanakan fungsinya sebagai PPATK, UKIP bertugas

mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi

informasi tentang transaksi yang mencurigakan yang

diterima dari perbankan serta melaporkan hasil analisis

transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana

pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

Grafik III.54
Jenis Pelanggaran Kasus Perbankan yang Ditindaklanjuti
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Selama melakukan tugas-tugas PPATK tersebut (s.d.

tgl 20 Oktober 2003), UKIP telah menerima sebanyak 291

laporan transaksi yang mencurigakan dari 31 bank.

Selanjutnya berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap

laporan tersebut, sebanyak 189 laporan dihentikan/tidak

ditindaklanjuti, 82 laporan diserahkan kepada Polri karena

diduga kuat mengandung unsur tindak pidana pencucian

uang guna  diinvestigasi lebih lanjut  oleh Polri, dan 20

laporan masih dalam proses.

Laporan yang dihentikan/tidak ditindaklanjuti  antara

lain disebabkan nilai transaksi dibawah threshold Rp500

juta, merupakan transaksi bisnis yang wajar,   transaksi

ditolak bank karena tidak memenuhi syarat, rekening

nasabah telah ditutup karena bank merasa tidak nyaman

berhubungan bisnis dengan nasabah serta laporan tunai

yang tidak diwajibkan pelaporannya. Sedangkan  dugaan

tindak pidana pencucian uang yang diserahkan kepada

Polri  sebanyak 82 laporan  dengan total nilai nominal

ekuivalen Rp2,42 triliun dengan predicate crime/kejahatan

asal meliputi kejahatan perbankan, penipuan, korupsi,

penggelapan, teroris, pemalsuan dan lain-lain.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 15

tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25

tahun 2003, dan PPATK telah memiliki personil serta

perangkat yang memadai sehingga siap untuk

melaksanakan fungsinya, maka pelaksanaan fungsi PPATK

yang dilaksanakan oleh UKIP telah dialihkan kepada PPATK

pada tanggal 20 Oktober 2003.

4. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan

perbankan

Dari berbagai kasus-kasus tersebut diatas pada

umumnya kejahatan perbankan dapat terjadi karena

beberapa faktor antara lain :

√ Kelemahan internal kontrol.

Bank dalam operasinya umumnya telah dilengkapi

dengan sistim dan prosedur, batas wewenang dan

tanggung jawab pada setiap jenjang atau level

organisasi. Untuk memastikan bahwa semua hal

tersebut berjalan dengan baik juga diciptakan

mekanisme kontrol atas setiap transaksi apakah telah

sesuai dengan sistim, prosedur dan wewenang yang

telah ditetapkan. Seringkali dalam praktek dijumpai

bahwa mekanisme kontrol atas transaksi tidak

berjalan dengan baik, terlebih-lebih bila transaksi

dimaksud dilakukan oleh atau atas perintah dari pihak

terkait dengan bank. Dalam kasus besar yang terjadi

akhir-akhir ini internal kontrol kantor cabang bank

justru tidak dapat mengungkap penyimpangan yang

terjadi karena faktor dependensi terhadap atasan baik

di tingkat kantor cabang maupun kantor wilayah.  Jadi

adanya ketentuan pengaturan tentang  sistim,

1 Kejahatan Perbankan 1.954.261

2 Penipuan 158.264

3 Korupsi 60.001

4 Penggelapan 51.758

5 Teroris 514

6 Pemalsuan 253

7 Lain-lain 198.117

Total 2.423.168

NominalNominalNominalNominalNominal
(dlm jutaan Rp)(dlm jutaan Rp)(dlm jutaan Rp)(dlm jutaan Rp)(dlm jutaan Rp)

Tabel III. 5
Suspicious Transaction Report Yang Diserahkan Ke Polisi

Berdasarkan Nominal

Grafik III.55
Suspicious Transaction Report Yang DiLaporkan Ke Polisi
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prosedur dan batas wewenang yang baik tidak

menjamin suatu bank terbebas dari kasus bila sistim

kontrol tidak berfungsi dengan baik, sebagaimana

terjadi pada beberapa kasus diatas. Dewasa ini

beberapa bank besar sudah memiliki sistim

pemantauan (monitoring) transaksi cabang dengan

menggunakan Information Technology (IT).

Penggunaan IT di samping dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan

kepada nasabah, memantau transaksi cabang (antara

lain dengan cara membatasi kewenangan atau

membuat kewenangan yang berjenjang guna

penerapan pengawasan melekat) serta menyajikan

data dan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam

rangka pengambilan keputusan oleh manajemen

bank.

√ Lemahnya sistim dan prosedur internal bank.

 Pada beberapa kasus penyimpangan yang  terjadi

di perbankan disebabkan oleh sistim, prosedur  dan

tanggung jawab serta batas wewenang yang tidak

jelas. Hal tersebut memberikan peluang yang besar

terjadinya penyimpangan.  Dengan sistim, prosedur

dan batas wewenang dan tanggung jawab yang

tidak ada atau tidak jelas dan tidak komprehensif,

fungsi kontrol juga tidak dapat banyak membantu

karena banyaknya kelemahan sistim dan prosedur

yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan

penyimpangan.

√ Rendahnya integritas dan profesionalisme sumber

daya manusia.

Orang yang memiliki dan menjalankan operasi bank

sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana

masyarakat harus mempunyai integritas tinggi dan

profesional. Integritas merupakan faktor utama

dalam menentukan orang-orang yang akan

memegang posisi kunci dalam operasional

perbankan misalnya pemimpin cabang atau kepala

divisi yang kewenangannya sangat luas. Oleh karena

itu harus dipilih mereka yang tidak pernah

melakukan perbuatan rekayasa atau praktek

perbankan yang menyimpang, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Sedangkan profesional atau

kompetensi bagi pengurus dan pejabat eksekutif

bank meliputi pengetahuan dan keahlian di bidang

perbankan dan atau bidang keuangan, serta

kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam

pengembangan bank yang sehat.  Akibat dari

kurangnya integritas dan profesionalisme  tersebut

mereka mudah dikendalikan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan dan akhirnya menimbulkan banyak

permasalahan yang mengganggu kelangsungan

hidup bank.

√ Kurang optimalnya fungsi Direktur Kepatuhan beserta

Unit Kepatuhan.

Dalam upaya menekan kemungkinan terjadinya

penyimpangan dalam operasi perbankan, Bank In-

donesia telah mewajibkan kepada setiap bank

membentuk Unit Kepatuhan dan menunjuk seorang

Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab atas

ketaatan bank terhadap ketentuan dan peraturan di

bidang perbankan. Dalam pelaksanaanya Direktur

Kepatuhan tidak dapat secara independen dan tegas

menjalankan fungsinya karena masih mudah

dikendalikan oleh pengendali bank. Posisi Direktur

Kepatuhan memang seperti terjepit karena disatu sisi

harus menegakkan baik ketentuan intern bank

maupun ektern, dan sisi lain dia berkerja untuk

kepentingan pemilik bank atau merupakan bagian

dari direksi bank sehingga tidak bisa bertindak secara

independen. Dalam hal ini profesionalisme seorang

Direktur Kepatuhan dipertaruhkan. Dalam banyak

kasus Direktur Kepatuhan kurang berfungsi secara

optimal sehingga masih memungkinkan terjadinya

banyak penyimpangan.
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√ Pengawasan dan ketentuan perbankan yang masih

perlu disempurnakan.

Perkembangan jumlah bank dan kantor bank yang

meningkat dengan pesat dalam dasawarsa terakhir

tidak dimbangi dengan penyediaan sumber tenaga

pengawas dan pemeriksa yang memadai baik

kuantitas maupun kualitas. Disamping itu, deregulasi

perbankan yang digulirkan melalui PAKTO 88 yang

memberikan berbagai kemudahan  tidak dibarengi

dengan ketentuan exit policy dan ketentuan tentang

prinsip kehati-hatian  sehingga banyak terjadi

penyimpangan antara lain penyaluran dana yang

tidak prudent terutama kepada debitur grup terkait

dengan bank dan akhirnya menjadi kredit bermasalah

dan macet.

√ Lemahnya law enforcement terhadap kasus-kasus

perbankan.

Masalah penting lainnya yang dihadapi dalam

penanganan kasus di bidang perbankan adalah

penegakan hukum (law enforcement).   Pengenaan

sanksi atas setiap pelanggaran yang terjadi masih

dirasakan sangat kurang. Sanksi administratif yang

diberikan Bank Indonesia belum cukup ampuh untuk

membuat pelaku penyimpangan menjadi jera.

Demikian juga banyak kasus perbankan yang

memenuhi unsur pidana hanya diberikan hukuman

yang ringan bahkan dibebaskan dari tuntutan hukum

atau tidak ditindaklanjuti oleh instansi yang

berwenang (dihentikan penanganannya). Hal ini

membuat  kejahatan perbankan   tidak berkurang

dan pelaku kejahatan tidak jera.

5. Tanggung jawab direksi bank

Sesuai PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan

Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum,

Direktur Kepatuhan berkewajiban untuk menetapkan

langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank

telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam

rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta memantau

dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang

dari ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain Direktur

Kepatuhan wajib mencegah terjadinya penyimpangan

dalam operasional perbankan (termasuk yang diduga

mengandung unsur pidana) dengan cara menetapkan

langkah-langkah yang diperlukan dalam prosedur

kepatuhan (compliance prodecure) dalam setiap satuan

kerja.

Di samping itu, tanggung jawab direksi bank adalah

sebagai berikut :

1. Direksi bank bertanggungjawab untuk melakukan

pengawasan dengan baik terhadap seluruh kegiatan

usaha bank dengan cara memastikan bahwa kegiatan

usaha bank berjalan dengan baik.

2. Direksi  bank bukanlah penjamin (guarantors atau

insurers) atas tindakan yang tidak patut dan tidak

benar dari pejabat eksekutif banknya. Dari segi

pertanggungjawaban pidana (criminal liability) direksi

bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang

diderita bank atas tindakan melawan hukum  yang

dilakukan bawahannya, namun harus bertanggung

jawab dari segi pertanggungjawaban manajemen

(management accountability), sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas) sehingga mereka harus

melakukan pengawasan tentang tindak-tanduk

eksekutifnya dengan seksama.

3. Direksi harus menaruh perhatian terhadap penerapan

prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha

bank.

4. Direksi bank tetap harus memberikan perhatian yang

cukup terhadap kegiatan usaha bank sekalipun semua

kegiatan usaha bank berjalan dengan baik. Direksi
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harus mengetahui setiap fakta yang mencurigakan,

untuk itu direksi bank harus memastikan telah

diterapkannya sistem dan prosedur kepatuhan serta

sistem pengawasan intern dalam setiap satuan

kerjanya.

5. Direksi tidak diharapkan untuk memantau kegiatan

usaha rutin perbankan setiap hari, tetapi mereka

harus mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan

kegiatan usaha bank pada umumnya, dan

memberikan arahan secara umum kepada hal-hal

yang penting dalam kegiatan operasional bank.

6. Direksi bank berkewajiban untuk melakukan

pemeriksaan penerapan prinsip kehati-hatian  sebagai

bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan secara

umum, dan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi

bank dalam frekuensi yang cukup.

6.    Langkah-langkah strategis untuk mencegah

terjadinya kejahatan perbankan :

a. General awareness

Seluruh pegawai bank harus mempunyai kesadaran

tentang kemungkinan terjadinya kejahatan

perbankan berikut implikasinya serta memiliki

pengetahuan tentang bagaimana hal tersebut dapat

terjadi.

b. Good understanding

Kesadaran terhadap kejahatan perbankan tersebut

harus ditingkatkan menjadi pemahaman tentang

perlunya pedoman standar pengawasan dan

pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya

kejahatan dalam operasional perbankan.

c. Risk assessment

Langkah selanjutnya adalah mencantumkan

kemungkinan terjadinya kejahatan perbankan pada

penilaian risiko business. Pedoman pengawasan harus

tersedia dalam operasional perbankan sehari-hari

sampai  dengan  perumusan  action plan  dan

operational  strategic dari para manajer yang berada

di garis depan apabila terjadi peristiwa yang

menyimpang dari standard and operating procedure

(SOP).

d. Dynamic prevention

Dynamic prevention adalah pengawasan  berbasis

risiko yang berfungsi sebagai alat utama untuk

mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan.

Apabila pelaksanaan kebijakan ini cukup ketat, maka

seluruh lapisan pegawai akan menciptakan

pengawasan yang melindungi sumber daya

perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan

pekerjaannya.

e. Proactive detection

Sebagai badan usaha yang rentan terhadap terjadinya

suatu kejahatan, pengurus dan pegawai bank perlu

memahami kejahatan perbankan, risiko yang akan

timbul dalam hal terjadi suatu kejahatan perbankan,

dan bagaimana risiko ini dapat dikelola.

f. Investigation

Sebagai bagian dari kebijakan pengawasan secara

keseluruhan, kemampuan untuk menginvestigasi

suatu kejahatan perbankan harus dimiliki oleh bank

sebagai suatu organisasi. Hal ini dapat dilaksanakan

oleh satuan kerja/tim intern bank atau dilakukan oleh

tenaga ahli dari luar. Kebijakan pengawasan

kejahatan perbankan harus didasarkan pada standar

investigasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan

kejahatan perbankan maka perlu diperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

1. Security (pengamanan) antara lain :

a. Mengembangkan strategi security pro aktif;

b. Membuat security (pengamanan) sebagai hal

yang pokok;

c. Mengetahui dimana segala sesuatunya berada;

d. Membuat pembatasan akses;
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e. Melindungi inventaris perusahaan;

f. Melindungi Technology Information System;

g. Mengamati terjadinya internet fraud;

h. Mengamankan informasi penting perusahaan.

2. Melakukan pemisahan kewenangan .

3. Melakukan pengawasan keuangan dan operasional

4. Menunjuk Direktur Kepatuhan dan unit kepatuhan

7. Kasus-kasus perbankan dalam tahun 2003

 Adapun kasus yang cukup besar dan menonjol

dalam tahun 2003 antara lain :

1. Ekspor fiktif dengan menggunakan Letter of Credit

(L/C)

Bank mengambilalih usance L/C (WEB) dan standby

L/C yang diajukan oleh beberapa nasabah giran

(bukan debitur), yang   secara formal bukan

merupakan satu grup. Hasil diskonto L/C dimaksud

digunakan untuk menyelesaikan usance L/C yang

telah jatuh tempo, demikian seterusnya sehingga

secara kumulasi mencapai nominal yang sangat besar.

Dalam melakukan pengambilalihan usance L/C

pegawai dan pejabat bank melakukan beberapa

penyimpangan ketentuan intern (prosedur dan

kewenangan) dan ketentuan lainnya (UU Perbankan,

UU TPPU, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

KUHP dan Peraturan Bank Indonesia). Adapun

penyimpangan yang dilakukan dalam proses

pengambilalihan L/C antara lain :

- Opening bank bukan bank koresponden

- Pengambilalihan dokumen ekspor dilakukan

sebelum ada akseptasi dari issuing bank (berasal

dari high risk countries) dan hanya dijamin oleh

Letter of Indemnity.

- Usance L/C yang telah jatuh tempo diperpanjang

sendiri oleh customer service manager tanpa

persetujuan branch manager

- Standby L/C yang seharusnya digunakan sebagai

kontra jaminan atas kontrak pembelian barang

antara eksportir dan importir oleh bank

diambilalih sebagai usance L/C

- Terdapat discrepancies dokumen ekspor (PEB

palsu, B/L palsu, alamat applicant tidak jelas)

- Jumlah dan jenis komoditi tidak wajar (ekspor

pasir ke Afrika)

- Ekspor tidak dilaksanakan (ekspor fiktif)

- Hasil diskonto sebagian ditarik tunai dan

sebagian ditransfer ke bank lain untuk untung

grup nasabah giran.

2. Penyalahgunaan wewenang pejabat

Bank menerima transfer dari bank lain melalui RTGS

dalam  jumlah  besar  untuk di tempatkan sebagai

deposit on call (DOC). Sebelumnya pejabat bank

pemilik dana telah berkomunikasi dengan pemimpin

kantor cabang  penerima dana dan telah disepakati

suatu penempatan dana. Selanjutnya setelah dana

masuk ke rekening bank penerima, dana tersebut

tanpa diteliti dan diverifikasi oleh divisi operasional

atau divisi treasury langsung di masukkan ke rekening

kantor cabang bank penerima. Oleh pemimpin cabang

bank tersebut dana dimaksud bukan dimasukkan

sebagai DOC tetapi dana tersebut  melalui perantara

diberikan sebagai kredit kepada pihak lain. Setiap

bulan bunga dibayarkan langsung oleh pengguna

dana, bukan oleh bank yang menerima transfer dana

dan bank pemilik dana tidak pernah mempertanyakan

mengapa pembayaran bunganya dibayarkan oleh

pihak lain yang  tidak ada hubungan hukum dengan

bank pemilik dana. Permasalahan muncul saat DOC

jatuh tempo dimana pengguna dana tidak dapat

memenuhi kewajibannya mengembalikan dana

tersebut. Sementara itu bank penerima dana tetap

berkewajiban mengembalikan dana dimaksud antara

lain melakukan rekonsiliasi dana dari para pengguna

dana.
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3. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat bank.

Terjadi penyimpangan dana nasabah  yang ditransfer

melalui RTGS yang semula dimaksudkan untuk

penempatan deposito atas nama yang bersangkutan,

namun dipindahkan ke rekening giro atas nama pihak

lain berdasarkan surat yang diragukan keabsahannya.

Modus operandi yang dilakukan dengan cara sebagai

berikut.

- Bank menerima transfer dana melalui RTGS

untuk untung nasabahnya sebagai deposito

yang bersangkutan.

- Kemudian pada hari yang sama, diduga pejabat

bank mengirimkan fax surat seolah-olah dari

nasabah yang memerintahkan bank untuk

mengalihkan dana tersebut ke rekening giro

pihak lain.

- Perubahan amanat penempatan dana dimaksud

seharusnya sesuai ketentuan  RTGS dilakukan

melalui sistem RTGS (tidak dapat dilakukan

dengan media surat/fax/lainnya).

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, surat nasabah

dimaksud diragukan keabsahannya antara lain

kop dan nomor surat yang tampaknya seperti

hasil rekayasa, penyampaian melalui fax dan

tanda tangan pejabat tidak diakui oleh yang

bersangkutan.

4. Kasus Kredit dengan jaminan kas (Cash Collateral

Loan)

Bank menerima transfer dari bank lain untuk untung

rekening giro nasabah yang kemudian oleh nasabah

dipindahkan menjadi deposito yang bersangkutan.

Deposito tersebut digunakan sebagai jaminan kredit

atas nama orang lain  yang tidak memenuhi azas

legalitas dan prinsip kehati-hatian. Penyimpangan

tersebut meliputi :

- Surat perjanjian kredit (SPK) masih berupa blanko

kosong (tanpa ditulis nominal, jangka waktu

kredit, dll)  dan hanya dicantumkan tanda tangan

debitur;

- Debitur tidak menandatangani SPK didepan

pejabat bank tetapi blanko SPK dibawa oleh

pihak ketiga (perantara) untuk ditandatangani

oleh calon debitur sehingga diragukan

keabsahannya;

- SPK dibuat dibawah tangan (tidak diikat secara

notariil);

- Pejabat analisis kredit tidak melakukan interview

dan bertemu dengan calon debitur;

- Jenis usaha dan tujuan kredit tidak jelas serta

kondisi  debitur  dalam  keadaan  cacat  fisik

(invalid) sehingga diragukan kapasitasnya untuk

melakukan kegiatan usaha;

- Pada saat pencairan kredit dana langsung

ditransfer ke rekening orang lain (perantara) pada

bank  lain berdasarkan surat perintah transfer dari

debitur yang diragukan keabsahannya;

- Pembayaran  bunga kredit setiap bulan dilakukan

oleh orang lain (perantara) dengan mendebet

rekening perantara berdasarkan surat kuasa

yang bersangkutan.
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Dalam tahun 2003, kondisi lembaga keuangan bukan bank

(LKBB) cukup stabil. Pertumbuhan masih positif meskipun

melambat. Kecenderungan penurunan suku bunga SBI

yang diikuti penurunan suku bunga deposito membuat

return yang diterima dari investasi perusahaan asuransi

dan dana pensiun cenderung mengalami penurunan.

Untuk menyiasatinya, mulai terjadi pergeseran investasi

perusahaan asuransi dan dana pensiun ke instrumen lain

seperti obligasi, surat berharga yang dijamin/diterbitkan

pemerintah maupun reksa dana. Ke depan, dengan

berlanjutnya kecenderungan iklim suku bunga yang

rendah, apabila LKBB tidak meningkatkan penerapan

manajemen risiko yang baik, risiko penurunan rentabilitas

yang akan dihadapi industri tersebut akan semakin besar.

Sementara, peran otoritas pengawasan industri LKBB

dalam mengeluarkan regulasi yang mampu mendukung

perkembangan dan peningkatan kehati-hatian industri

tersebut menjadi semakin penting.

Dengan iklim perekonomian dan keuangan yang

membaik di tahun 2003, kondisi industri keuangan cukup

stabil namun dengan pertumbuhan tidak merata.

Perkembangan positif yang terjadi pada perbankan selama

tahun 2003 tidak serta merta diikuti oleh LKBB.

Peningkatan jumlah aset, permodalan dan jumlah investasi

pada industri asuransi dan industri dana pensiun yang

memiliki porsi cukup besar di industri keuangan ternyata

tidak menghasilkan laba yang meningkat pula. Hal ini

terutama berkaitan dengan kecenderungan penurunan

suku bunga SBI yang pada gilirannya menyebabkan suku

bunga deposito juga mengalami penurunan, sementara

pola investasi pada kedua industri tersebut sangat

bergantung pada deposito.

Bab 4
Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kecenderungan penurunan suku bunga simpanan

selama lebih dari 1 tahun telah meningkatkan dana yang

berada di pasar modal. Pergeseran dana investasi

masyarakat dari produk perbankan kepada industri lain

dan pasar modal seperti yang tercermin dari tingginya

IHSG serta perkembangan yang pesat pada pasar obligasi

serta reksa dana memberikan cerminan membaiknya

kepercayaan masyarakat (grafik IV.1). Peningkatan

investasi baik oleh masyarakat maupun investor institusi

telah meningkatkan risiko baik bagi investor tersebut

maupun bagi lembaga keuangan, sehingga mendorong

perhatian pihak otoritas terkait untuk mengeluarkan

regulasi baru guna menjaga dana masyarakat dan stabilitas

industri tersebut. Dalam hal ini, industri asuransi

merupakan industri yang mengalami tambahan regulasi

mencakup kelembagaan, operasional maupun investasi

sementara dana pensiun hanya dalam hal investasi.

Grafik IV.1
 Perkembangan Saham, Obligasi, Reksa Dana

Sumber : CEIC, Bapepam
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Peranan LKBB dalam stabilitas sistem keuangan tidak

dapat diabaikan meskipun total asetnya hanya mencapai

9% dari total aset seluruh lembaga keuangan (grafik IV.2,

IV.3). Berbagai inovasi produk keuangan telah
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meningkatkan eratnya keterkaitan antara lembaga

keuangan bank dan non bank. Ketidakstabilan pada salah

satu lembaga bisa berdampak pada lembaga keuangan

lainnya. Kerja sama pemasaran produk seperti

bancassurance misalnya dapat memberikan risiko reputasi

bagi bank yang memasarkan produk asuransi tersebut,

walaupun sebenarnya produk tersebut adalah produk

perusahaan asuransi. (Boks IV.1. Bancassurance

Keuntungan Bagi Semua Pihak)

Seiring dengan kecenderungan berlanjutnya kondisi

suku bunga yang rendah, industri asuransi maupun dana

pensiun diperkirakan tetap tumbuh dalam tahun 2004

meskipun melambat. Walaupun mulai terjadi pergeseran

pola investasi ke produk non-bank, penempatan pada

deposito masih menjadi porsi terbesar dibandingkan

penempatan lainnya mengingat faktor keamanan masih

menjadi pertimbangan utama dalam melakukan investasi.

Rencana penghapusan blanket guarantee berkaitan

dengan rencana pembentukan LPS juga menjadi faktor

yang menjadi bahan pertimbangan bagi industri asuransi

dan dana pensiun. Kondisi seperti itu akan menghadapkan

industri keuangan tersebut pada risiko berlanjutnya

penurunan laba.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang

mungkin timbul, terdapat beberapa hal yang dapat

dilakukan oleh industri tersebut. Berkaitan dengan

pergeseran pola investasi ke produk non-bank dibutuhkan

peningkatan kinerja manajemen keuangan (ALMA) dalam

hal pengelolaan dana investasi di tengah lingkungan

persaingan global dan kebijakan suku bunga yang rendah.

Sementara peranan otoritas LKBB dalam mengeluarkan

regulasi yang dapat mendukung perkembangan maupun

untuk meningkatkan kehati-hatian LKBB dalam

menjalankan usahanya menjadi penting.

4.1. Industri Asuransi

Industri asuransi cenderung bergerak lambat selama

tahun 2002. Dengan jumlah perusahaan sebanyak 174

dan total aset dengan pangsa 3,4% dari total aset lembaga

keuangan, perusahaan asuransi baik asuransi jiwa maupun

kerugian menghadapi tantangan yang tidak mudah selama

tahun tersebut. Kecenderungan suku bunga yang terus

turun menekan pendapatan industri tersebut, sementara

sebagian besar portofolio investasi perusahaan asuransi

justru ada di deposito. Selain bunga, industri asuransi juga

menghadapi tantangan seperti persaingan premi, efisiensi,

pemenuhan Risk Based Capital (RBC), saratnya regulasi

baru seperti fit & proper test hingga strategi merger

beberapa asuransi. Hal positif yang menonjol adalah

terobosan aliansi dan modernisasi  poduk asuransi

(bancassurance dan unit-link) khususnya perusahaaan

patungan/multi    nasional    (Manulife,    AIG    Lippo,

Prudential Banc).

Grafik IV. 2
Komposisi Aset Lembaga Keuangan

Grafik IV. 3 Jumlah Lembaga
Keuangan Non Bank 2000 - Juni 2003
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Boks IV. 1 Bancassurance – Keuntungan Bagi Semua Pihak ?

Grafik Boks 4.1.1
Bentuk Bancasurance di Asia

Grafik Boks 4.1.2
Produk Bancasurance di Asia th.2000
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Critical points dalam menyikapi perkembangan

bancasuranse agar tidak menjadi kontra produktif bagi

stabilitas sistem keuangan adalah perlunya payung

hukum yang tegas bagi bank dalam melakukan usaha

bancassurance dan pemberdayaan nasabah untuk

mampu memisahkan produk ini dari produk bank.

Selain penjualan reksadana melalui perbankan,

salah satu bentuk integrasi bank dengan lembaga

keuangan non-bank yang marak sejak awal tahun

2000 adalah bancassurance.

Bancassurance (terminologi Perancis yang

merujuk pada metode penjualan asuransi melalui

kantor-kantor bank) umumnya dapat dibagi atas 4

(empat) jenis :

1. Kerjasama Pemasaran : Kerjasama terbatas

dimana bank hanya mendistribusikan produk

asuransi baik yang dikemas tersendiri (stand

alone) atau disinergikan dengan produk bank.

Kerjasama ini umumnya tidak disertai dengan

tukar menukar data nasabah dan hanya

melibatkan investasi terbatas.

2. Aliansi Strategis : Bentuk kerjasama yang lebih

komplek yang melibatkan upaya

pengembangan produk, penyediaan jasa,

manajemen pemasaran, rekruitmen tenaga

penjualan dan investasi dalam Teknologi

Informasi.

3. Joint Venture: Kerjasama ini membutuhkan

komitmen jangka panjang dan pola tukar

menukar informasi data nasabah yang lebih

intensif.

4. Grup Jasa Keuangan : Bentuk kerjasama

operasional yang mengintegrasikan produk

jasa keuangan yang beragam sehingga lebih

merupakan pelayanan jasa keuangan satu atap

(one stop financial service).

Di Asia, bentuk bancassurance yang paling

dominan adalah Kerjasama Pemasaran (69%) dan

uniknya, 72% produk bancassurance adalah

asuransi jiwa (Grafik Boks 4.1.1 dan 4.1.2). Hal ini

disebabkan karena umumnya kebutuhan data untuk

menutup suatu polis asuransi relatif telah terpenuhi

dengan menggunakan data nasabah yang sudah

ada pada bank, sehingga dapat dimengerti

mengapa di wilayah Eropa lebih dari 60% asuransi
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Grafik Boks 4.1.3
% Penjualan As. Jiwa via bank - Eropa 2000

Grafik Boks 4.1.4
% Penjualan As. Jiwa via bank - Asia 2003
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Dari total 174 perusahaan asuransi pada tahun 2002,

60 diantaranya adalah perusahaan asuransi jiwa yang

memiliki 37,3% pangsa industri asuransi. Dari jumlah

tersebut, 15 perusahaan (8 diantaranya perusahaan

patungan) menguasai 85% pangsa pasar asuransi jiwa.

Hampir 30% kelompok besar ini terkait dengan group di

jiwa dijual melalui bank sedangkan di Asia, hanya

Hongkong mampu mencapai prosentase 25%

(Grafik Boks 4.1.3 dan 4.1.4).

Apa yang mendasari pesatnya pertumbuhan

bancassurance ?

Tren penurunan NII sebagai dampak turunnya

suku bunga dan depresi global, diyakini menjadi faktor

utama yang menyebabkan perbankan gencar mencari

alternatif pendapatan di luar bunga (fee based income).

Akan tetapi, hal yang tidak kalah penting sebenarnya

adalah bahwa upaya mengikat kerjasama dengan

lembaga asuransi yang memiliki reputasi internasional,

akan meningkatkan brand image bank (lokal) yang

terlibat dan dengan adanya diversifikasi produk akan

membuat bank tersebut menjadi lebih bonafide di mata

nasabahnya.

Bagi pihak asuransi sendiri, bancassurance

menjadi suatu cara untuk meningkatkan

kemampuan penetrasi pasar dengan memanfaatkan

data base nasabah dan jaringan kantor bank. Hal ini

menjadi penyebab mengapa umumnya lembaga

asuransi yang gencar melakukan kerjasama ini adalah

asuransi asing yang belum memiliki jaringan pada

pasar lokal dengan memilih bank lokal yang

mempunyai jaringan kantor yang luas.

Bagi nasabah, bancassurance memiliki nilai

tambah tersendiri. Kemudahan dalam pelayanan

sebagai suatu one stop finance service dan tawaran

premi yang umumnya lebih ringan menjadi nilai

tambah tersendiri bagi nasabah.

Dari hal diatas, tampaknya bancassurance

menjadi solusi keuntungan bagi semua pihak.

Namun ada beberapa catatan umum yang menjadi

concern dari banyak pihak dalam menyikapi

perkembangan produk keuangan ini. Payung

hukum yang tegas berkait dengan perizinan bagi

bank untuk melakukan usaha bancassurance dan

peningkatan pengetahuan nasabah sehingga

mampu memisahkan produk asuransi dengan

produk bank sendiri menjadi critical points sehingga

solusi keuntungan bagi semua pihak tersebut tidak

menjadi kontra produktif bagi stabilitas sistem

keuangan.
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industri perbankan, sehingga perilaku investasi perusahaan

ini dipengaruhi oleh kebijakan group (perbankan). Cukup

besarnya kaitan dengan industri keuangan lain, yakni

perbankan, mengindikasikan cukup tingginya risiko

sistemik jika terjadi instabilitas pada industri asuransi.

Sementara, dari total 105 perusahaan asuransi umum

pada tahun 2002, sebanyak 23 perusahaan asuransi umum

(9 diantaranya adalah perusahaan patungan) menguasai

71,4% pangsa pasar asuransi umum. Kondisi tersebut

menggambarkan kondisi pasar asuransi umum yang lebih

ketat dibandingkan dengan pasar asuransi jiwa. Ketatnya

persaingan di pasar asuransi umum telah menyebabkan

terjadinya perang tarif di antara perusahaan-perusahaan

asuransi umum. Sementara di sisi lain, untuk menutup

risiko yang timbul dari asuransi tersebut, perusahaan

asuransi umum harus melakukan reasuransi yang preminya

kian meningkat. Kondisi ini diperburuk dengan turunnya

suku bunga SBI yang diikuti turunnya suku bunga deposito

sehingga hasil investasi pun mengalami penurunan.

Akibatnya, laba yang diperoleh perusahaan asuransi umum

selama tahun 2002 lebih rendah dibandingkan dengan

tahun sebelumnya, seperti tercermin pada ROA, ROE dan

ROI yang mengalami penurunan (grafik IV.4, IV.5, dan IV.6)

Penurunan hasil investasi ini telah mendorong

perusahaan asuransi umum untuk melakukan langkah

optimalisasi dana investasi di tengah penurunan suku

bunga simpanan. Pergeseran porsi investasi dari produk

perbankan (deposito) kepada pasar modal (saham,

obligasi, SUN dan reksa dana) kemudian menjadi pilihan

dari banyak perusahaan asuransi meskipun disadari risiko

yang mungkin harus dihadapi lebih besar. Peningkatan

investasi yang cukup berarti terjadi pada surat berharga

pemerintah (SUN), reksa dana dan obligasi di mana

instrumen-instrumen tersebut memiliki return yang

cukup tinggi. Namun investasi pada deposito tetap

merupakan bagian dari pilihan investasi dari perusahaan

asuransi mengingat pertimbangan likuiditas dan

keamanan dana serta tumbuhnya aliansi dengan industri

perbankan melalui bancassurance (grafik IV.7 dan IV.8)

Pada akhir September 2003, DepKeu sebagai

otoritas industri asuransi telah mengeluarkan beberapa

regulasi baru, yang mengatur mengenai fit & proper test,

Grafik IV. 4
Nilai ROA  Asuransi Jiwa dan Umum

Grafik IV. 5
ROE Asuransi Jiwa dan Umum

Grafik IV. 6
Nilai ROI  Asuransi Jiwa dan Umum
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penyelenggaraan usaha, pemeriksaan, kesehatan

keuangan, dan perizinan. Ketentuan tersebut dianggap

sebagai langkah awal framework perbaikan industri

pasca krisis yang sebelumnya telah menimbulkan erosi

kepercayaan karena adanya permasalahan keuangan dan

pembatasan kegiatan usaha pada beberapa perusahaan

asuransi. Dalam hal ketentuan fit & proper test tersebut,

isu yang dihadapi adalah masalah obyektivitas

pelaksanaannya serta masalah kemungkinan

pengurangan Komisaris maupun Direksi yang tidak lulus

akibat latar belakang maupun historis yang dimiliki. (Boks

IV.2. Penerapan Ketentuan Fit & Proper Test Industri

Asuransi)

Dalam aktivitasnya, perusahaan asuransi sampai

saat ini masih sangat terkait dengan bank mengingat

sebagian besar investasinya ditanamkan di bank.

Kebijakan penurunan suku bunga, akan memberikan

tekanan penurunan pendapatan investasi. Sementara

risiko dengan adanya pergeseran investasi pada pasar

modal juga tinggi mengingat  industri ini sangat sensitif

terhadap berbagai isu dan persaingan yang berdampak

pada penurunan premi. Kerja sama pemasaran produk

bancassurance yang dilakukan bersama bank membawa

risiko tersendiri bagi bank tersebut berkaitan dengan

adanya risiko reputasional bila terjadi permasalahan pada

produk asuransi yang dipasarkan.

Liberalisasi pasar dimana banyak investor pada

lembaga asuransi internasional yang mulai memasuki

pasar Indonesia dengan kapitalisasi besar dan SDM yang

lebih profesional menjadi tantangan tersendiri bagi

peningkatan dan pengembangan/inovasi produk,

mengingat perusahaan asuransi domestik masih

cenderung  memasarkan produk asuransi secara

tradisional.

Ke depan, perkembangan industri asuransi belum

akan banyak mengalami perubahan. Pergeseran pola

investasi tentu tidak dapat dilakukan secara mendadak,

tetapi harus secara bertahap mengingat industri ini

merupakan industri yang berorientasi investasi jangka

panjang. Pada awal tahun 2004 ini, akan mulai

diberlakukan ketentuan RBC minimal 100% bagi setiap

perusahaan asuransi. Sementara pada akhir tahun

2004, RBC perusahaan asuransi sudah harus mencapai

120%. Sampai dengan Desember 2002, masih terdapat

15 perusahaan asuransi umum yang belum dapat

memenuhi ketentuan RBC 100%. Tuntutan

peningkatan modal pasca krisis di tengah minimnya

kapasitas tambahan modal (perusahaan domestik)

menjadikan kemampuan pengembangan produk

menjadi lambat dan terbatas.

Upaya pergeseran pola investasi yang dilakukan

perusahaan asuransi harus dilakukan dengan

Grafik IV. 7
Komposisi Investasi Industri Asuransi 2002

Grafik IV. 8
Komposisi Investasi Industri Asuransi Tw II/03
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Boks IV. 2 Penerapan Ketentuan Fit & Proper Test Industri Asuransi

Industri asuransi dihadapkan pada regulasi baru

yang cukup ketat mencakup sisi kelembagaan,

keuangan, kesehatan dan SDM pelaksana. Ketentuan

Fit & Proper Test atas Direksi dan Komisaris merupakan

langkah positif untuk memperbaiki iklim industri

asuransi guna menjaga kepercayaan masyarakat.

Penerapan ketentuan ini harus mempertimbangkan

dampak terhadap restrukturisasi industri disamping

kemungkinan penurunan kepercayaan apabila tidak

terdapat pemahaman yang baik di masyarakat. Perlu

dilakukan pemantauan terhadap potensi mis-manage-

ment yang berakibat tekanan keuangan industri

asuransi dan industri keuangan lainnya.

Sebagai salah satu industri yang mengutamakan

kepercayaan seperti layaknya industri keuangan lainnya,

industri asuransi mulai menunjukkan tingkat pengaturan

yang berlapis dengan dikeluarkan 6 ketentuan baru di

bulan September 2003. Ketentuan yang saling

melengkapi dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai

upaya menciptakan iklim usaha perasuransian yang

tangguh dan meningkatkan kompetensi serta integritas

SDM. Secara garis besar ketentuan tersebut mengatur

(1) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper

Test) Direksi dan Komisaris Perusahaan Asuransi (KMK

421); (2) Penyelengaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan

Reasuransi;(3) Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian;

(4) Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

Reasuransi ; (5) Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan

Usaha Perusahaan Penunjang Asuransi dan (6) Perizinan

Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan

Reasuransi. KMK 421 dipandang oleh beberapa pelaku

industri asuransi sebagai langkah awal menunju

perbaikan industri asuransi.

Permasalahan Industri Asuransi

Saat ini industri asuransi tengah menghadapi

persaingan dan tekanan yang cukup signifikan, antara

lain persaingan pasar dengan sesama perusahaan

asuransi bahkan dengan perbankan dan perusahaan

sekuritas, pemenuhan ketentuan RBC, aturan

pendapatan premi, resiko atas investasi hingga potensi

erosi kepercayaan mengingat masalah keuangan pada

beberapa perusahaan asuransi yang terkena

pembatasan kegiatan usaha. Dalam kaitan kualitas

SDM pengelola terdapat indikasi adanya pihak-pihak

yang ≈kurang layak∆ karena latar belakangnya menjadi

pengelola sehingga menimbulkan kekhawatiran

timbulnya moral hazard yang berujung pada makin

rendahnya minat asuransi masyarakat. Saat ini

ketentuan mengenai RBC dan kaitan produk investasi

masih dalam gradasi pemenuhan hingga tahun 2004

(120%). Kehadiran ketentuan terakhir ini akan lebih

menambah kuatnya pertimbangan dan kepastian

likuidasi perusahaan asuransi yang tidak sehat.

Sementara ketentuan mengenai fit & proper test

menyimpan beberapa tantangan menyangkut

obyektivitas pelaksanaan, kualitas pelaksana dan

kemungkinan banyaknya pihak top manajemen yang

tidak lulus sehingga akan berpotensi timbulnya masalah

keraguan atas stabilitas industri khususnya mengenai

jaminan kelangsungan dana masyarakat yang bukan

menjadi obyek program penjaminan pemerintah.

Perbaikan Kinerja Melalui Dukungan

Infrastruktur Industri

Saat ini diperkirakan terdapat 980 pejabat

perusahaan asuransi yang merupakan obyek Fit &
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Proper Test. Dari jumlah tersebut terdapat Komisaris

atau Direksi yang menjabat dikarenakan keterkaitan

keluarga atau diduga tidak kompeten di bidang

asuransi bahkan terkait DOT (perbankan). Keluarnya 6

ketentuan tersebut merupakan langkah guna

meningkatkan kepercayaan masyarakat atas industri

asuransi disamping memperkuat kemampuan setiap

individu perusahaan asuransi agar dapat menata

dengan  teknik  yang  lebih  baik  dan  profesional

melalui penyeragaman ukuran kualitas SDM

pelaksananya.

perusahaan asuransi asing. Kekhawatiran redemption

akan berdampak pada gangguan keuangan

perusahaan (dan industri) yang juga dapat bardampak

pada pencairan investasi sehingga mempengaruhi

pasar modal maupun perbankan. Perimbangan melalui

ketentuan kesehatan dan pemeriksaan perusahaan

serta kelembagaan merupakan alat pelengkap celah

kelemahan pengaturan industri ini. Penerapan KMK

421 selama 2 tahun akan mempertimbangkan pula

dampak ketentuan pada industri asuransi.

Dari sisi sistem keuangan, penerapan 6 ketentuan

baru atas industri asuransi merupakan rangkaian untuk

menjaga kestabilan sistem keuangan. Kehandalan SDM

asuransi dalam mengelola fungsi keuangan, risiko dan

pemasaran asuransi menjadi suatu keharusan

menyertai kekuatan infrastruktur industri asuransi.

Dampak ketentuan KMK 421 adalah perlunya

pemantauan atas kemungkinan gejolak kepercayaan

masyarakat pada jangka pendek mengingat kondisi

sosial politik selama pemilu dimana masyarakat akan

lebih sensitif atas issue negatif. Terhadap bidang

investasi, dimana pasar investasi masih rentan terhadap

pengaruh langkah luar negeri maka industri asuransi

perlu mengantisipasi portfolio investasi pasar modal.

Disisi lain diperlukan sosialisasi kepada masyarakat

untuk memberikan pemahaman KMK 421 dan

ketentuan lainnya. Hal ini guna menghindari

kemungkinan hambatan baru trend penurunan minat

asuransi terhadap perusahaan lokal yang dapat

berdampak redemption (tekanan keuangan).

Pelaksanaan ketentuan KMK 421 bersama

ketentuan lainnya tentu menimbulkan berbagai

implikasi antara lain kemungkinan kekosongan SDM

pada level Direksi dan Komisaris. Dampak lain berupa

tertundanya  kelanjutan  program  penyehatan  oleh

intern perusahaan, kemungkinan munculnya dugaan

fraud pada individu perusahaan yang pejabatnya tidak

lulus hingga kristalisasi jumlah perusahaan asuransi.

Kondisi ini apabila tidak dipahami secara baik oleh

masyarakat   akan   berpotensi   penurunan   minat

(redemption), domino effect atau pengalihan kepada

pertimbangan yang matang. Untuk itu, peningkatan

kinerja manajemen keuangan dalam pengelolaan dana

investasi mutlak diperlukan. Peningkatan arus dana ke

pasar modal tanpa disertai manajemen keuangan yang

baik akan menimbulkan masalah likuiditas apabila

menghadapi risiko default, redemption maupun

penurunan harga surat berharga. Tekanan kesulitan

likuiditas industri asuransi tersebut berpotensi sistemik

pada perbankan dan manajer investasi. Sementara, untuk

memenuhi ketentuan RBC 100%, perusahaan asuransi

Tabel Boks 4. 2.1
Komposisi Komisaris dan Direksi

Asuransi Jiwa 171 148 319
Asuransi Kerugian 318 269 587
Asuransi Sosial 24 23 47
Reasuransi 14 13 27
Total 527 453 980

PerusahaanPerusahaanPerusahaanPerusahaanPerusahaan KomisarisKomisarisKomisarisKomisarisKomisaris DireksiDireksiDireksiDireksiDireksi TotalTotalTotalTotalTotal
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Grafik IV. 9
Nilai ROA & ROI Dana Pensiun

dapat melakukan beberapa hal antara lain melakukan

penambahan modal, melakukan merger ataupun

memfokuskan usahanya pada sektor yang memiliki

prospek baik.

4.2. Industri Dana Pensiun

Selama ini, perkembangan industri Dana pensiun (DP)

sangat menonjol pada aspek investasinya dibanding

pertumbuhan pada sisi lembaga dan operasionalnya. Dari

sisi kelembagaan (pendiri), terdapat 2 jenis yaitu Dana

Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang didirikan langsung oleh

perusahaan pemberi kerja dan Dana Pensiun Lembaga

Keuangan (DPLK) yang diselenggarakan oleh lembaga

keuangan (bank dan asuransi). Program yang ditawarkan

ada dua jenis, yaitu Manfaat Pensiun Pasti (DPPK) dan Iuran

Pasti (DPPK dan DPLK). Dalam 3 tahun terakhir

pertumbuhan DPLK cukup signifikan dibanding DPPK.

Jumlah DP telah mencapai 342 (Desember 2002), di mana

DPPK maupun DPLK yang berdiri cukup banyak terkait

dengan perbankan (BUMN, Swasta, BPD, Asing) baik di

sisi pendiri maupun penyelenggara program. Sementara,

total aset DP mempunyai pangsa sebesar 3,0% dari total

aset lembaga keuangan. Keterkaitan tersebut

mengindikasikan potensi risiko sistemik terhadap sistem

keuangan secara keseluruhan apabila industri dana

pensiun  tidak dikelola dengan hati-hati.

Pada dasarnya DP merupakan lembaga yang

memiliki regulasi sangat ketat, di mana sisi aturan

investasi selama ini sangat konservatif dan prudent yang

mengarah pada dominasi investasi dalam bentuk

deposito walaupun tetap membuka porsi investasi di

pasar modal. Walaupun demikian, seperti halnya industri

asuransi, penurunan suku bunga simpanan selama 1

tahun lebih telah memberikan andil dalam pergeseran

porsi investasi DP. Dalam tahun 2003 dominasi porsi

deposito mulai berkurang dengan penambahan pada

instrumen pasar modal. Meskipun demikian, pola

investasi DP pada deposito akan tetap dominan

mengingat kebijakannya (arahan investasi) akan

mengikuti kebijakan perusahaan induknya (perbankan)

sementara untuk perusahaan induk non perbankan juga

cenderung tetap menempatkan dananya pada produk

perbankan karena hubungan historis antara perusahaan

induk pemberi kerja dengan perbankan. Tanpa

peningkatan efisiensi, pergeseran tersebut membawa

risiko terus menurunnya pendapatan industri tersebut.

Kinerja pendapatan DP (ROI dan ROA) pada tahun

2002 hanya mengalami sedikit peningkatan (0,8% dan

0,9%), sementara jumlah investasinya meningkat sampai

17,9%. (grafik IV.9) Hal ini disebabkan kecenderungan

penurunan suku bunga sementara alokasi investasi pada

deposito masih besar walaupun mulai cenderung

menurun. Sementara, industri tersebut akan menghadapi

beberapa kendala yaitu rencana pengurangan cakupan

program penjaminan. Rencana pengaturan penjaminan

(LPS) kemungkinan akan menyebabkan investasi deposito

DP yang tergolong berskala besar (setiap bilyet) melebihi

batas yang dijamin. Akibatnya, risiko kredit yang dihadapi

oleh industri ini menjadi meningkat dan perlu tingkat

permodalan yang memadai.

Industri Dana Pensiun di Indonesia saat ini masih

sangat bergantung pada perbankan, yang terlihat dari

besarnya penanaman dana pada instrumen deposito.

Sumber : DJLK, DepKeu
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Namun seiring dengan penurunan suku bunga, maka

tingkat return yang diperoleh Dana Pensiun juga

cenderung mengalami penurunan. Penurunan kinerja

Dana Pensiun pada gilirannya juga dapat mempengaruhi

kinerja perbankan, misalnya dengan turunnya DPK

maupun turunnya fee yang diperoleh dari melakukan

kegiatan dana pensiun (DPLK). Selain itu, bank pendiri

DPLK yang gagal dalam mengelola dana yang dimilikinya

menghadapi risiko reputasional.

Pada tahun 2004, Dana Pensiun diperkirakan juga

tidak akan banyak mengalami perubahan. Walaupun

memiliki potensi dana yang besar namun tampaknya

masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dana

Pensiun. Pola investasi yang terlalu berhati-hati

sehingga sebagian besar penanaman dana pada

deposito membuat return yang diperoleh cenderung

menurun.

Untuk mendorong kinerja Dana Pensiun antara

lain dapat dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan

minat dana pensiun pada masyarakat khususnya

melalui DPLK serta peningkatan kinerja manajemen

keuangan dalam pengelolaan dana investasi di tengah

lingkungan persaingan global dan kebijakan suku

bunga yang rendah.
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Kondisi pasar modal Indonesia selama tahun 2003

mengalami perkembangan yang luar biasa. Kinerja pasar

saham bahkan tercatat sebagai nomor 2 terbaik di dunia.

Pasar obligasi juga mengalami pertumbuhan pesat dengan

kecenderungan lebihnya permintaan (oversubscribed)

untuk setiap emisi baru. Sementara, pasar uang juga tidak

menunjukkan gejolak yang membahayakan stabilitas

keuangan.

5.1. PERKEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA

Selama tahun 2003, pasar modal mengalami

peningkatan yang ditunjukkan dengan  naiknya indeks

harga saham gabungan (IHSG) dan indeks harga obligasi

masing-masing sebesar 63% dan 66% yang menunjukkan

bahwa peranan pasar modal sebagai alternatif sumber

pembiayaan dan investasi mulai pulih. Namun demikian,

pertumbuhan tersebut masih perlu diwaspadai karena

masih tingginya risiko kredit dan risiko refinancing obligasi.

Selain itu, valuasi produk pasar modal tersebut masih

belum sepenuhnya mencerminkan nilai fundamentalnya.

Kondisi demikian menjadi tantangan bagi pengembangan

pasar modal di masa mendatang agar tidak menjadi

sumber instabilitas di sektor keuangan.

Semakin terintegrasinya produk dan transaksi dalam

sistem keuangan, termasuk pasar modal, menjadikan

perhatian Bank Indonesia terhadap perkembangan pasar

tersebut sangat tinggi. Hal ini disebabkan permasalahan

yang terjadi di pasar modal dapat berpengaruh secara

sistemik pada sistem keuangan secara keseluruhan.

Secara umum, dapat digambarkan bahwa peranan

pasar modal dalam pasar keuangan menjadi semakin

penting (grafik V.1). Pada tahun 2003, pangsa total

Bab V
Pasar Modal dan Pasar Uang

pembiayaan yang dikeluarkan pasar modal terhadap total

pembiayaan lembaga keuangan mengalami peningkatan

sebesar 5% dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya

keterkaitan tersebut menunjukkan semakin pentingnya

keberadaan pasar modal sebagai pelengkap sumber

pembiayaan usaha.

Selama 2003, kondisi investasi di Indonesia masih

dianggap memiliki risiko relatif tinggi bagi investor dan

pemeringkat internasional. Hal ini tercermin dari relatif

tingginya yield spread sovereign terbitan Indonesia

dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara

lainnya. Sementara, yield spread Argentina yang saat ini

kembali mengalami krisis hanya berbeda 400 bps

dibandingkan Indonesia. Penilaian risiko yang tinggi

tersebut berdampak negatif, karena menyebabkan biaya

Grafik V.1
 Peranan Pasar Modal Dalam Pasar Keuangan

Sumber: Statistik Bank, Bloomberg dan CEIC
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bunga yang menjadi beban penerbit Indonesia menjadi

lebih mahal. Penerbit Indonesia harus membayar

tambahan risk premium dalam komponen biaya bunga

minimal sebesar 2.16%. Tingginya persepsi risiko tersebut

ditunjukkan pula dengan rendahnya rating Indonesia bila

dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya

(grafik V.2.).

Namun demikian, seiring dengan membaiknya

kondisi makro ekonomi selama tahun 2003, tingkat

kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia semakin

meningkat seperti tercermin dari perbaikan peringkat In-

donesia oleh beberapa lembaga pemeringkat

internasional. Akibatnya, selama tahun tersebut terjadi

peningkatan arus modal yang dibawa investor asing

terutama dalam bentuk investasi portofolio di pasar modal

Indonesia.

Kondisi pasar modal yang membaik tersebut telah

memberikan banyak peluang bagi perbankan dan

korporasi dalam melakukan investasi dan memperoleh

alternatif sumber pembiayaan. Bagi perbankan, sumber

pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan saham

menjadi alternatif di samping penghimpunan dana

nasabah. Sementara, saat ini investasi bank di pasar modal

masih terbatas pada instrumen non saham. Melalui

instrumen-instrumen tersebut, perbankan dapat

melakukan diversifikasi risiko atas penanaman dan

penghimpunan dananya. Di sisi lain, produk-produk

berbasis pasar modal yang dijual melalui perbankan dan

dikembangkan dalam rangka mempertahankan customer

base seperti reksa dana (Boks V.1 Reksa Dana) perlu

memperoleh perhatian yang memadai mengingat adanya

potensi risiko reputasi bagi perbankan.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan PDB dan

kondisi makroekonomi yang kondusif, kinerja pasar modal

diperkirakan semakin meningkat. Peningkatan tersebut

diharapkan dapat mendorong perbaikan sektor korporasi

dalam bentuk alternatif penyediaan dana di luar

perbankan. Namun demikian, para analis pasar modal

memprediksikan kemungkinan penurunan aktivitas pelaku

pasar karena sikap menunggu (wait & see) atas hasil

pelaksanaan pemilu yang akan dimulai pada bulan April

2004. Gangguan keamanan dan sosial politik

dikhawatirkan membawa akibat buruk pada pasar modal

karena investor akan melakukan aksi jual dan berpindah

ke   uang   tunai   atau   instrumen   keuangan   lainnya

(flight to safety).

Dalam rangka pemeliharaan stabilitas keuangan,

mengingat masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran di

pasar modal seperti insider trading, cornering, window

dressing, maka perlu ditingkatkan penekanan kewajiban

melaksanakan good corporate governance terutama dalam

bentuk pelaksanaan tranparansi serta pengawasan dan

penegakan ketentuan (enforcement). Selain itu, agar

kesinambungan perbaikan kondisi perekonomian secara

menyeluruh dapat terjaga, rencana pemerintah untuk

menerbitkan obligasi internasional yang akan digunakan

untuk refinancing dan benchmark obligasi internasional

Indonesia harus dilakukan pada waktu yang tepat.

Pasar Saham

Secara umum, perkembangan positif di pasar saham

ikut  mendorong  stabilitas  sistem  keuangan Indonesia

Grafik V. 2
Rating Indonesia dan Negara Berkembang Lainnya
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Boks V. 1 Reksa Dana

Pertumbuhan reksa dana yang sangat pesat

sejak tahun 2002 mengalami perlambatan sejak

Oktober 2003. Hal ini disebabkan terjadinya redemp-

tion yang cukup besar pada salah satu Manajer

Investasi (MI) pengelola reksa dana pada akhir

Oktober 2003. Adanya kekhawatiran akan timbul

risiko sistemik akibat rush tersebut akhirnya tidak

terjadi dan pihak MI dapat memenuhi setiap

kewajibannya pada pihak investor dengan adanya

bantuan pinjaman dari pihak parent company-nya.

Untuk mengantisipasi timbulnya kembali gejolak

pasar reksa dana tersebut, BI telah dan akan terus

berupaya melakukan koordinasi dengan pelaku pasar

dan otoritas terkait.

Setelah mengalami pertumbuhan yang sangat

pesat pada tahun 2002 yang dilanjutkan sampai

triwulan III/03, sejak Oktober 2003 NAB reksa dana

mulai mengalami penurunan. Pada November 2003,

NAB reksa dana sebesar Rp72,8 triliun, mengalami

penurunan sebesar Rp13,0 triliun dibandingkan

dengan posisi NAB tertinggi sepanjang tahun 2003

(September 2003). Penurunan ini terjadi akibat re-

demption yang cukup besar, terutama pada salah satu

MI yang memiliki total dana kelolaan masyarakat

terbesar. Penurunan NAB ini tercermin pula dari

penurunan total dana masyarakat yang dikelola MI

sebesar Rp13,1 triliun dibandingkan bulan Septem-

ber 2003. Redemption yang terjadi pada akhir

Oktober tersebut terjadi pada dua jenis reksa dana,

yaitu reksa dana yang bekerjasama dengan bank

(membentuk produk quasi-deposit) dan reksa dana

murni yang bukan merupakan kerja sama dengan

bank.

Redemption pada reksa dana quasi-deposit

dilakukan sesuai dengan action plan bank berkaitan

permintaan BI dalam rangka kehati-hatian dalam

melakukan aktivitas reksa dana yang dipertegas

dengan surat BI tanggal 3 Oktober 2003 kepada

semua bank umum. Karena redemption tersebut

merupakan hal yang direncanakan maka bukan

merupakan hal yang perlu di khawatirkan.

Redemption juga terjadi pada reksa dana murni

yang  tidak  terkait  dengan  bank.  Pemicu  dari

redemption besar-besaran tersebut diperkirakan

Grafik Boks V. 1.1
Perkembangan Kredit Menurut Sektor Ekonomi

Kinerja Reksa Dana

KeteranganKeteranganKeteranganKeteranganKeterangan Sep 2003Sep 2003Sep 2003Sep 2003Sep 2003 Okt 2003Okt 2003Okt 2003Okt 2003Okt 2003 Nov 2003Nov 2003Nov 2003Nov 2003Nov 2003

1Jumlah reksa dana 171 181 181

2Pemegang Saham/Unit Penyertaan 179.360 184.934 174.892

- asing 432 469 463

- domestik 178.928 184.465 174.429

3Nilai Aktiva Bersih (Rp Triliun) 85,87 79,24 72,83

4Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang

beredar (dlm juta) 73.684 68.442 63.263

Sumber : Bapepam
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Grafik Boks V. 1.2
Perkembangan Obligasi Pemerintah

Grafik Boks V. 1.3
Perkembangan NAB & OP Reksa Dana

adalah perubahan metode penilaian Nilai Aktiva

Bersih (NAB) reksa dana dari semula accrual basis

menjadi  marked to   market  yang  menyebabkan

investor melakukan redemption dengan alasan

perubahan ini menyebabkan NAB menurun.

Redemption reksa dana tersebut, telah

menyebabkan jumlah obligasi pemerintah yang

dipegang reksa dana mengalami penurunan,

mengingat sebagian besar merupakan reksa dana

pendapatan tetap yang underlying-nya adalah obligasi

pemerintah. Apabila pada bulan September 2003

jumlah obligasi pemerintah yang dipegang oleh reksa

dana telah mencapai Rp59,4 triliun, per November

2003 jumlahnya mengalami penurunan sebesar 26,1%

(Rp15,5 triliun).

Untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya

gejolak reksa dana tersebut yang dapat mengganggu

sistem keuangan maka kerja sama antara pihak-pihak

yang terkait menjadi penting. Untuk itu Bank Indone-

sia terus berupaya untuk melakukan koordinasi, baik

melalui pertemuan maupun komunikasi, dengan para

pelaku pasar (MI, bank) dan otoritas terkait (Bapepam,

Depkeu) agar segala permasalahan dapat diantisipasi

lebih awal. Bapepam sendiri  telah  melakukan langkah-

langkah untuk mendukung perkembangan reksa dana

yang sehat. Selama tahun 2003, Bapepam telah

membubarkan 17 produk reksa dana karena dianggap

tidak efisien dalam pengelolaannya serta jumlah dana

kelolaannya berada dibawah batas minimum seperti

yang diatur dalam kontrak investasi kolektif.

Sumber : Database BI
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dengan memberikan alternatif penyebaran risiko investasi

dan sumber pembiayaan bagi korporasi sehingga

mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan yang

selama ini berasal dari sektor perbankan. Dengan adanya

alternatif tersebut, potensi krisis yang terlalu dalam dan

lama akibat adanya gridlock aliran dana dalam sistem

keuangan dapat diminimalisir.

Perkembangan kesehatan pasar saham tidak hanya

ditandai dengan semakin likuidnya pasar tetapi juga

semakin meningkatnya investor yang mengerti kondisi

pasar saham. Pasar saham Indonesia tercatat mempunyai

kinerja terbaik kedua dalam perolehan gain setelah pasar

saham Thailand. Gejolak yang terjadi selama kurun waktu

2003, telah membuktikan bahwa apabila pada

perdagangan awal tahun indeks hanya menempati posisi

409,13 maka pada penutupan akhir tahun (30/12) IHSG

sudah berada pada level 691,90 atau meningkat hampir

66%. Pada akhir tahun, peningkatan indeks tidak hanya
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didominasi saham-saham blue chips seperti Telkom,

Indosat, Gudang Garam, HM Sampurna dan Astra

Internasional, namun juga oleh saham-saham non blue

chips seperti Bumi Resources, Bank BRI, PN Gas dll.

Sejak tahun 2000, volatilitas harga saham cenderung

stabil dan tidak pernah mengalami gejolak sebagaimana

yang terjadi pada periode tahun 97-99. Volatilitas harga

saham pada tahun 2003 cenderung rendah dan berada

pada kisaran 5% yang menandakan pasar sudah mulai

berkembang dan lebih efisien (grafik V3). Namun

demikian, harga saham masih belum mencerminkan

kondisi fundamental perusahaan publik. Hal ini

menyebabkan pasar masih rentan terhadap risiko usaha

emiten, shocks serta sentimen negatif atas kondisi di luar

perekonomian seperti keamanan, sehingga menyebabkan

perlunya pemantauan terhadap risiko-risiko di pasar

saham.

Sejalan dengan perkembangan pasar saham global

dan domestik serta dijalankannya program-program

pemerintah yang tercantum dalam white paper,

diperkirakan perkembangan harga saham selama 2004

akan terus meningkat. Namun demikian, kemungkinan

koreksi oleh pelaku pasar akan dilakukan pada triwulan I

tahun 2004 paska penyelenggaraan Pemilu tahap I.

Dalam rangka pengembangan kondisi pasar saham

diperlukan penegakan good corporate governance

terutama dalam hal transparansi serta pelaksanaan

pengawasan yang ketat dari otoritas pengawas (Bapepam).

Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya terjadi

pelanggaran yang dapat menurunkan kepercayaan inves-

tor khususnya investor kecil.

Meningkatnya jumlah bank yang melakukan

penjualan saham ke masyarakat terutama melalui initial

public offering (IPO) telah memberikan kontribusi dalam

pemeliharaan kondisi stabilitas sistem keuangan. Selama

tahun 2003, terdapat dua bank yang melakukan IPO yaitu

Bank Mandiri dan Bank BRI. Masing-masing penjualan

saham tersebut tercatat mengalami oversubscribed.

Semakin maraknya pasar saham  tersebut telah

memberikan alternatif sumber pembiayaan yang relatif

murah dan alternatif investasi yang baru bagi masyarakat.

Dari sisi kinerja, harga saham sektor perbankan

selama 2003 telah memberikan kontribusi positif terhadap

penguatan harga saham keseluruhan. Apabila dilihat dari

perkembangan indeks harganya terlihat bahwa indeks

harga saham sektor keuangan (IHSK) berkorelasi positif

dengan IHSG (grafik V.4). Penerbitan saham Bank Mandiri

pada bulan Mei 2003 dan Bank BRI pada bulan Oktober

2003 memberikan kontribusi peningkatan gejolak price

earning ratio (PER) pada bulan-bulan tersebut karena harga

saham pada waktu-waktu tersebut secara rata-rata

meningkat (grafik V.5).

Grafik V. 3
IHSG dan Volatilitas
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Peningkatan kinerja saham perbankan tersebut

diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan

masyarakat investor terhadap kondisi perbankan Indone-

sia khususnya mengenai kemampuan perbankan dalam

menghasilkan laba. Oleh karena itu, perbaikan kondisi

pasar saham perbankan akan memberikan pengaruh

positif terhadap kondisi sistem keuangan secara

keseluruhan.

Sampai dengan enam bulan kedepan, diperkirakan

harga saham perbankan akan relatif stabil. Sementara,

berdasarkan perkembangan kondisi kinerja usahanya,

diperkirakan harga beberapa saham perbankan (bank BCA,

bank BRI dan bank Danamon) yang menjadi andalan

diperkirakan meningkat.

Seiring dengan itu, bank-bank yang telah

mencatatkan sahamnya diharapkan dapat meningkatkan

good corporate governance terutama dalam pelaksanaan

transparansi serta meningkatkan kinerja manajemen

risikonya. Dengan demikian, kegiatan usaha perbankan

yang telah go public dapat dijalankan dengan baik dan

dapat semakin mendorong kestabilan di pasar modal dan

sistem keuangan secara keseluruhan.

Pasar obligasi

Sejalan dengan kondisi pasar modal yang stabil, pasar

surat utang negara menunjukkan kondisi yang likuid dan

efisien. Namun demikian, tetap perlu diwaspadai

kemungkinan timbulnya risiko refinancing dan fenomena

undersubscribed yang dapat mengganggu kredibilitas

pemerintah dan keberlangsungan penerimaan anggaran

belanja negara. Sementara, penerbitan obligasi pemerintah

di pasar domestik dan internasional di samping dapat

meningkatkan alternatif sumber pembiayaan bagi

pemerintah juga diperlukan sebagai benchmark obligasi-

obligasi korporasi.

Besarnya nilai penerbitan dan bervariasinya jangka

waktu surat utang negara (SUN) menyebabkan pasar surat

utang negara relatif lebih likuid dibandingkan dengan

pasar obligasi korporasi (grafik V.6). Namun demikian,

kecenderungan peningkatan yield SUN dikhawatirkan

dapat mengganggu kondisi keuangan pemerintah karena

harus membayar bunga lebih mahal untuk penerbitan SUN

baru.

Selain itu, masih banyaknya surat utang yang jatuh

tempo mulai tahun 2004 s.d.2013 menyebabkan

pemilihan alternatif jangka waktu untuk refinancing SUN

menjadi agak terbatas (grafik V.7). Hal tersebut juga

menjelaskan salah satu penyebab adanya beberapa kasus

undersubscribe penjualan surat utang negara pada tahun

2003.

Pada masa yang akan datang, walaupun reprofiling

obligasi pemerintah sudah dilakukan sehingga penyebaran

Grafik V. 5
Price Earning Ratio Saham Bank
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jatuh temponya semakin merata, perlu dipikirkan timing

penerbitan SUN (refinancing) oleh pemerintah agar biaya

bunga yang menjadi beban pemerintah dapat dikurangi

mengingat tingkat yield yang pada saat ini masih tinggi.

Adanya obligasi pemerintah yang undersubscribed dan

kurva yield yang cenderung meningkat menunjukkan

adanya potensi kesulitan keuangan yang dapat dihadapi

pemerintah di masa yang akan datang apabila penerbitan

SUN tidak direncanakan dengan hati-hati.

Dalam rangka menyediakan benchmark dan

diversifikasi pembiayaan keuangan negara, rencana

pemerintah untuk menerbitkan yankee bond perlu

dipertimbangkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang

tepat. Hal ini mengingat kondisi suku bunga global yang

relatif rendah serta membaiknya kepercayaan investor

seperti  tercermin  pada  perbaikan  peringkat  (rating)

Indonesia, yang diharapkan dapat memperlancar proses

penerbitan obligasi internasional tersebut. (Boks V.2.

Prospek   Penerbutan   Surat   Utang   Internasional  Indo-

nesia √ Yankee Bond).

Sejalan dengan perkembangan di pasar obligasi

pemerintah, pasar obligasi korporasi menunjukkan

perbaikan. Hal ini ditandai dengan peningkatan nilai

penerbitan obligasi baru dan kapitalisasi pasar yang

masing-masing mencapai 202% dan 3.2%. Namun

demikian, pesatnya perkembangan tersebut perlu

diwaspadai karena  berpotensi  menimbulkan  risiko kredit

dan risiko sistemik.

Peningkatan indeks harga obligasi korporasi sebesar

66% selama 2003 telah memberikan kontribusi penting

dalam pasar modal Indonesia. Cukup likuidnya kondisi

pasar obligasi sebagaimana digambarkan dalam (grafik

V.8). likuiditas pasar obligasi korporasi  menunjukkan

kinerja pasar yang mulai meningkat baik dari sisi harga

maupun nilai obligasi yang diterbitkan. Namun demikian,

dalam tahun 2003 terdapat beberapa emiten obligasi

yang diperkirakan masih memiliki kondisi fundamental

yang belum cukup kuat. Rasio debt to equity tercatat

masih relatif tinggi pada beberapa sektor seperti tekstil,

properti dan pulp & paper, menunjukkan masih cukup

rawannya sektor-sektor tersebut. Estimasi kemungkinan

kerugian korporasi yang mengalami pailit   adalah sebesar

US$ 27.9 juta (sekitar Rp237 miliar berdasarkan kurs akhir

Desember 2003). Selain itu, mengingat masih banyaknya

investor yang belum familiar dengan risiko-risiko transaksi

pasar modal (unsophisticated investors), maka perlu

pemantauan yang lebih baik terhadap pasar obligasi

korporasi agar tidak menimbulkan risiko sistemik. (Boks

V.3. Obligasi Korporasi)

Dari 10 korporasi terbesar di Indonesia yang telah

menerbitkan obligasi (tabel V.1), terdapat beberapa

perusahaan yang memiliki rating default (menurut S&P).

Grafik V. 7
Profil Jatuh Tempo Obligasi Negara
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Boks V. 2 Prospek Penerbitan Surat Utang Negara Internasional (Yankee
Bond)

Prospek penerbitan yankee bond cukup cerah

seiring dengan penurunan suku bunga global dan

perbaikan risk premium Indonesia. Keberhasilan

pemerintah dalam menerbitkan yankee bond dapat

menjadi sumber pembiayaan pemerintah dan menjaga

sustainabilitas fiskal sehingga tidak mengganggu

stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Namun

demikian perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya

kenaikan kembali suku bunga internasional yang akan

menjadi beban bagi pemerintah.

Dalam rangka pembiayaan defisit APBN 2004

sebesar 1,2%, Pemerintah akan menggunakan

sumber dana utama dari simpanan pemerintah dan

penerbitan yankee bond senilai Rp3,5 trilIun (USD 400

juta). Sesuai rencana pemerintah,  yankee bond

tersebut  hanya akan diterbitkan apabila penerimaan

negara dibawah target.

Prospek penerbitan yankee bond cukup cerah

seiring dengan penurunan suku bunga global dan

perbaikan risk premium Indonesia. Namun demikian,

kondisi pasar obligasi internasional yang sudah mulai

overcrowded, rating Indonesia, kondisi utang Indo-

nesia yang cukup besar dan kemungkinan reverse tren

suku bunga perlu diantisipasi sehingga Pemerintah

dapat melakukan refinancing dengan biaya yang

murah dan tidak memberatkan kondisi keuangannya.

Keberhasilan penerbitan yankee bond akan

mengurangi risiko baik kepada pemerintah maupun

korporasi (termasuk bank) sehingga dapat memelihara

stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Kondisi saat ini Pemerintah memiliki total utang

yang cukup besar yaitu sebesar Rp1.317,3 triliun atau

81,8% (2002) dari PDB sedangkan outstanding

obligasi rekap yang berbunga tinggi adalah sebesar

Rp412,4 triliun, yang dapat mengganggu

sustainabilitas anggaran pemerintah.

Apakah prospek penerbitan yankee bond

tersebut viable?

1. Sejalan dengan menurunnya suku bunga yang

menjadi benchmark a.l. federal fund dll, pasar

obligasi termasuk di Asia Pasific telah dibanjiri

dengan obligasi dengan kenaikan sebesar 20%.

Fenomena ini tidak saja melanda Indonesia

namun juga negara-negara Asia lainnya. Dengan

kecenderungan turunnya suku bunga di dunia,

korporasi dan perbankan berlomba-lomba

menerbitkan obligasi karena secara relatif

mempunyai cost of borrowing yang relatif rendah.

Penerbitan obligasi oleh kalangan perbankan di

Asia (tidak termasuk Jepang dan Australia)

meningkat 20% yaitu dari sebesar USD12,5 miliar

pada semester pertama 2002 menjadi sebesar

USD14,9 miliar pada semester pertama 2003.

2. Secara keseluruhan utang pemerintah sudah

sangat besar karena rasio utang tersebut terhadap

PDB sebesar 81,8%, sudah lebih dari batas aman

(benchmark best practice) 60%. Hal ini semakin

20032003200320032003 20042004200420042004 20052005200520052005 20062006200620062006

Proyeksi Pembayaran Bunga
dan Pokok Utang Pemerintah

Bunga DN 55,2 53 49,9 48,7
Bunga LN 26,8 27,5 26,6 26
Total 82 80,5 76,5 74,7
Pokok DN 13,5 30,5 35 36,7
Pokok LN 16,7 46,4 48,9 47,9
Total 30,2 76,9 83,9 84,6
Total Bunga dan
Pokok 112,2 157,4 160,4 159,3

Sumber : Depkeu
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Grafik Boks V. 2.1
Perkembangan Yield Spread Yankee Bond RI

Apabila tidak dilakukan pemantauan dan pembelajaran

(edukasi) yang konsisten terhadap masyarakat investor

obligasi, terealisirnya risiko kredit yang tercermin dalam

rating   tersebut   dapat   memicu   panic   selling   oleh

investor domestik yang masih belum cukup mengenal

risiko investasi pada instrumen obligasi.

Hal ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan

pasar obligasi yang membawa implikasi beberapa

perusahaan dan industri yang secara fundamental

mengandung   risiko   tinggi   seperti   perusahaan   dari

sektor perkayuan  (timber),  tekstil  dll   bertindak  sebagai

free-rider dalam meraup dana masyarakat melalui pasar

obligasi. Hal ini perlu diwaspadai agar tidak mengganggu

perkembangan pasar obligasi dan menurunkan

kepercayaan investor pada umumnya. Selain itu,

permasalahan dalam pasar obligasi dapat secara sistemik

mengganggu stabilitas sistem keuangan khususnya

perbankan karena sebagian besar emiten obligasi juga

mendanai usahanya melalui kredit bank.

Untuk itu, dalam memelihara stabilitas pasar modal

dan stabilitas keuangan, otoritas pasar obligasi perlu

melakukan  penegakkan   praktek    good   corporate

governance terutama transparansi serta melakukan

pengawasan ketat terhadap pasar tersebut mengingat

pada  saat  ini  masih  banyak  terjadi  pelanggaran-

pelanggaran   yang  dapat  menurunkan  kepercayaan

diperberat dengan tingginya suku bunga utang

domestik sehingga dapat menimbulkan

permasalahan keuangan yang lebih besar.

Proyeksi pembayaran bunga dan pokok yang

paling besar adalah pada tahun 2004 dan 2005

sehingga dapat mempengaruhi animo investor

untuk membeli yankee bond pemerintah

tersebut.

3. Rating Indonesia yang masih di bawah invest-

ment grade (S&P B-; pd saat penerbitan yankee

bond 1996 ratingnya adalah BBB) sehingga

kemungkinan suku bunganya juga harus tinggi

karena risk premium yang masih tinggi. Hal ini juga

tercermin dari yield spread sebesar 198,7 basis

poin (tanggal 21 Agustus 2003) yang sudah mulai

membaik walaupun relatif masih tinggi. Hal tsb

menunjukkan mulai membaiknya kepercayaan

investor.

Pengaruh terhadap SSK

1. Dengan melihat penjualan sub-debt valas Bank

Mandiri yang mengalami oversubscribe, maka

rencana penjualan yankee bond tersebut

diharapkan akan mengalami kondisi serupa.

2. Keberhasilan pemerintah dalam menerbitkan

yankee bond dapat menjadi sumber pembiayaan

pemerintah dan menjaga sustainabilitas fiskal

sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem

keuangan secara keseluruhan. Namun demikian

perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya

kenaikan kembali suku bunga internasional yang

akan menjadi beban bagi pemerintah. Hal ini

mengingat suku bunga federal fund saat ini sudah

sangat rendah.

*) Yield spread Yankee Bond RI 7.75 (1 Ags 2006) dg US Treasury 3.5 (15 Nov 2006)

Sumber : Bloomberg
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Boks V. 3 Obligasi Korporasi

Adanya penurunan suku bunga SBI bahkan

menyentuh level 8,83%, membuat investor mulai

berpaling ke investasi yang lebih menguntungkan. Hal

ini diperkuat adanya isu menghapuskan program

penjaminan dan cukup maraknya perdagangan

reksadana dengan underlying obligasi rekap, akibatnya

pasar obligasi mengalami euforia. Pada tahun 2001

perkembangan obligasi belumlah semarak saat ini

mengingat suku bunga SBI masih berkisar 17%

sehingga investasi di deposito lebih menarik dan

tentunya lebih likuid. Disamping itu membaiknya

persepsi pasar atas perusahaan di Indonesia dan

penurunan country risk ikut mendorong

perkembangan obligasi.

Sepanjang tahun 2003 terdapat 54 emiten yang

menerbitkan obligasi dengan nilai sebesar Rp 25,4

triliun lebih, 80% (43 emiten) diantaranya adalah

perusahaan korporasi swasta termasuk didalamnya

debitur-debitur potensial/besar perbankan dengan nilai

Rp 19,2 triliun atau 35,8% dari total pemberian kredit

baru sampai dengan Oktober 2003

Dampak bagi bank.

Dana hasil penerbitan obligasi tersebut oleh

debitur dapat menjadi sumber pelunasan kredit (baik

langsung atau digunakan terlebih dahulu untuk

memperkuat usaha) namun demikian hal ini juga akan

mengakibatkan pertumbuhan kredit makin lamban.

Disisi lain bank telah menghadapi competitor baru

(pasar modal) dalam penyaluran kredit dan dapat

berakibat kehilangan debitur-debitur potensial seperti

yang terjadi pada beberapa bank.

Dampak bagi sistem keuangan

Tidak ada risiko potensial bagi sistem keuangan

terutama bagi perbankan, namun demikian apabila

tidak terdapat aturan main yang jelas, dapat saja

debitur-debitur yang tidak layak, menerbitkan obligasi

sehingga kejadian default yang pernah terjadi PT Sinar

Mas dan  PT Riau Andalan Pulp and Paper dapat

terulang kembali yang berdampak pada perbankan.

Disisi lain hal ini dapat mengurangi risiko kredit

perbankan, namun demikian adanya alternatif sumber

dana bagi debitur akan mengakibatkan makin

lambannya pertumbuhan kredit (LDR tetap rendah),

akibatnya fungsi intermediasi tidak dapat berjalan

sebagaimana yang diharapkan, dampaknya SBI akan

kembali menjadi pilihan sumber pendapatan. Hal

lainnya, adanya competitor baru tersebut bagi

perbankan akan memaksa bank untuk beroperasi lebih

efisien (agar cost of fund turun) agar dapat mengurangi

suku bunga kredit.

investor yang pada gilirannya akan merusak kepercayaan

terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

5.2. PERKEMBANGAN PASAR UANG INDONESIA

Kondisi pasar uang selama tahun 2003 cenderung

longgar seperti tercermin dari kecenderungan penurunan

suku bunga PUAB baik PUAB pagi maupun PUAB sore,

seiring dengan penurunan suku bunga SBI (grafik V.9).

Hal ini didukung pula oleh kondisi masih over likuidnya

perbankan yang antara lain tercermin dari relatif masih

rendahnya jumlah penyaluran dana bank dibandingkan

dengan dana yang berhasil dihimpun.

Suku bunga PUAB pagi maupun sore selama tahun

2003 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Per
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Desember 2003 suku bunga PUAB pagi turun 32,9%

dibandingkan Januari 03, sementara suku bunga PUAB

sore mengalami penurunan 39,4% (grafik V.10). Hal ini

mencerminkan relatif longgarnya kondisi pasar uang antar

bank. Kondisi ini didukung pula oleh perbankan yang

cenderung overlikuid yang antara lain terlihat dari rasio

antara kredit terhadap DPK yang hanya mencapai 53%

maupun rasio antara penempatan dana terhadap

pendanaan yang sebesar 80%. Kondisi perbankan yang

overlikuid sementara suku bunga PUAB cenderung turun

menggambarkan kelebihan supply dana perbankan di

pasar uang. Kelebihan supply dana tersebut salah satunya

disebabkan bank-bank menganggap pasar uang antar

bank sebagai alternatif penanaman dana yang cukup

menjanjikan keuntungan dengan risiko yang cukup

rendah. Apalagi persepsi tingginya risiko penempatan dana

pada kredit  masih  dirasakan  perbankan  sehingga  mereka

mencari  penempatan  yang  relatif  aman  seperti  SBI

dan PUAB.

Kondisi  tersebut  didukung  pula  oleh  adanya pro-

gram penjaminan pemerintah atas transaksi PUAB. Selama

ini suku bunga penjaminan untuk PUAB dihitung

berdasarkan rata-rata suku bunga PUAB bank-bank

anggota JIBOR (11 bank). Sejak September 2003

maksimum suku bunga penjaminan untuk PUAB lebih

besar dibandingkan dengan maksimum suku bunga

penjaminan untuk deposito rupiah karena adanya

penurunan margin suku bunga penjaminan deposito ru-

piah menjadi 0 bps. Relatif tingginya suku bunga PUAB

yang didukung pula oleh adanya penjaminan pemerintah

Tabel V. 1
Ranking Probability Default Obligasi Korporasi Terbesar

NoNoNoNoNo
O/SO/SO/SO/SO/S

(US$ eq.)(US$ eq.)(US$ eq.)(US$ eq.)(US$ eq.)

1. Pratama Datakom Asia BV Media & Publishing 260 7/15/05 27,9
2. PT Polysindo International Finance Co BV Textiles & Clothing 250 7/30/06 26,9
3. Sampoerna International Finance BV Tobacco 200 6/15/06 21,5
4. PT Telekomunikasi Selular Finance Ltd Telecoms/Communications 150 4/30/07 6,9
5. Indofood International Finance Ltd Food & Drink 280 6/18/07 4,9
6. DGS International Finance Co BV Agribusiness 225 6/1/07 4,3
7. DPSL Finance Co BV Financial corporate 150 12/30/10 2,6
8. PT Polysindo International Finance Co BV Textiles & Clothing 260 6/15/06 1,5
9. RAPP International Finance Co BV Forest products/Packaging 200 12/15/05 1,1

10. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Banking & Financial services 150 11/15/12 0,5

EmitenEmitenEmitenEmitenEmiten Sektor IndustriSektor IndustriSektor IndustriSektor IndustriSektor Industri
JatuhJatuhJatuhJatuhJatuh

TempoTempoTempoTempoTempo
    LGD*    LGD*    LGD*    LGD*    LGD*

*LGD = Loss Given Default

Grafik V. 9
Perkembangan Suku Bunga SBI, Deposito, PUAB

Sumber : Database BI
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Grafik V. 10
Perkembangan Suku Bunga dan Volume Transaksi PUAB

Sumber : Database BI
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untuk mencari alternatif penanaman dana selain kredit

juga masih tetap ada berkaitan dengan risikonya yang

masih dianggap tinggi. Rencana pengurangan cakupan

blanket guarantee berkaitan dengan pendirian Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) yang kemudian akan

menghapuskan penjaminan terhadap PUAB kemungkinan

dapat menjadi faktor yang dapat mengurangi minat bank

menanamkan dananya di pasar uang antar bank. Namun,

sebagai dampaknya negatifnya, beberapa bank kecil yang

selama ini seringkali bertindak sebagai borrower berpotensi

mengalami kesulitan likuiditas.

Untuk menghindari dampak negatif tersebut, maka

penghapusan program penjaminan tersebut harus

dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Bank-bank juga

harus tetap dihimbau untuk mulai aktif menempatkan

dananya pada aktiva produktif seperti kredit untuk dapat

menggerakkan sektor riil sehingga pada akhirnya akan

membantu pertumbuhan perekonomian secara langsung.

membuat bank-bank memilih untuk menanamkan

dananya  di  PUAB  sehingga  terjadi  kelebihan  supply

dana di pasar uang yang mendorong suku bunga PUAB

untuk turun.

Penanaman dana pada PUAB ini sendiri dapat

berpengaruh negatif pada pelaksanaan fungsi

intermediasi. Besarnya tingkat suku bunga PUAB yang

tidak jauh berbeda dengan suku bunga SBI ditambah

dengan adanya jaminan dari pemerintah dapat menjadi

faktor pendorong bagi bank-bank untuk menempatkan

dananya di pasar uang antar bank daripada ditanamkan

dalam bentuk kredit yang berisiko tinggi. Sementara

penjaminan pasar uang antar bank tersebut dapat menjadi

beban tambahan bagi pemerintah.

Pada tahun 2004 diperkirakan kondisi PUAB yang

cenderung longgar masih akan tetap berlanjut berkaitan

dengan suku bunga yang masih terus menunjukkan

kecenderungan menurun. Sementara dorongan bank
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Secara umum risiko dalam sistem pembayaran Indonesia

khususnya risiko likuiditas dan risiko kredit dapat

diminimalkan dengan  implementasi sistem Bank

Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Risiko

likuiditas dan risiko kredit yang telah dapat diminimalkan

ini harus tetap dijaga dan dipelihara.

Kondisi ini dapat diwujudkan dengan adanya

pengelolaan yang baik  terhadap risiko teknis dan moni-

toring likuiditas sistem BI-RTGS. Untuk menghindari

adanya risiko teknis, BI akan memberikan perhatian yang

sangat tinggi terhadap kehandalan sistem (robustness).

Kehandalan sistem BI-RTGS ini dapat diwujudkan antara

lain dengan usaha pencapaian tingkat ketersediaannya

(availiability) yang tinggi (misalnya 99%) dan adanya

dukungan jaringan komunikasi yang baik. Dalam

hubungannya dengan sistem BI-RTGS ini Bank Indone-

sia juga melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan

risiko operasional.

Disamping  itu  dari  sisi  likuiditas  dilakukan

monitoring terhadap kemungkinan adanya kekurangan

likuiditas pasar (sort of liquidity). Monitoring ini

ditujukan agar dapat dilakukan deteksi terhadap

kemungkinan munculnya kekurangan likuiditas yang

membahayakan kelancaran sistem pembayaran bahkan

dapat menimbulkan risiko sistemik dalam stabilitas

sistem keuangan.

Implementasi sistem BI-RTGS sejak tanggal 17 No-

vember 2000 telah menyerap sebagian besar dari transaksi

yang semula dibukukan secara netting (yang didalamnya

terdapat risiko kegagalan setelmen), kedalam sistem

setelmen secara gross yang menerapkan prinsip no funds

no transaction. Jika pada saat sebelum implementasi sistem

Bab 6
Sistem Pembayaran

BI-RTGS (Oktober 2000) seluruh transaksi yang dibukukan

secara netting mencapai rata-rata harian Rp.34,51 triliun,

maka setelah adanya sistem BI-RTGS perputaran kliring

turun menjadi rata-rata harian Rp.4,71 triliun (Oktober

2003).

Dibandingkan  dengan  aktivitas  2002, volume

transaksi yang diproses melalui sistem BI-RTGS pada tahun

laporan (kumulatif) meningkat 93,11% sedangkan untuk

nominal meningkat 51,94%. Sementara itu untuk aktivitas

kliring volume transaksi menurun 24,63% sedangkan

untuk nominal terjadi penurunan sebesar 25,39%. Pada

tahun 2003, aktivitas harian penggunaan sistem RTGS

terhadap kliring adalah 94,79% berbanding 5,21%

(Rp85,6 T : Rp4,7 T). Hal tersebut memperlihatkan bahwa

94,79% dari risiko sistem pembayaran telah bergeser dari

sistem kliring ke sistem BI-RTGS.

Pergeseran dari sistem kliring ke RTGS, menciptakan

adanya penyebaran risiko sistem pembayaran dari semula

hanya terakumulasi pada akhir hari karena sistem kliring

yang bersifat multilateral netting dan diproses untuk

setelmen pada akhir hari menjadi tersebar sepanjang jam

Grafik VI. 1
Transaksi Kliring
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operasional sistem BI-RTGS (06.30 s.d 17.00 WIB).

Penyebaran risiko ini mendorong pengguna sistem BI-RTGS

(dalam hal ini bank) untuk dapat lebih mengelola

likuiditasnya sepanjang hari. Dengan demikian adanya

pergeseran penggunaan sistem setelmen dari sistem kliring

ke   sistem   RTGS   mendukung   terciptanya   stabilitas

sistem keuangan. Hal ini sesuai tujuan implementasi sistem

BI-RTG untuk mengurangi risiko khususnya risiko likuiditas

dan risiko kredit.

Untuk tetap menjaga adanya pengelolaan risiko

sistem pembayaran yang baik perlu dilakukan

pengawasan sistem pembayaran. Pengawasan sistem

pembayaran di Indonesia dilakukan dengan mengacu

kepada standar yang terdapat pada Core Principles for

Systemically Important Payment System (CP SIPS)

dengan menggunakan metode self assesment. Untuk

menjaga adanya pengelolaan risiko sistem pembayaran

dilakukan juga upaya sistematis baik internal Bank In-

donesia maupun dengan pihak eksternal. Upaya yang

dilakukan dengan pihak eksternal adalah dengan

pembentukan komite manajemen risiko pada Forum

Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional yang

beranggotakan wakil dari lima asosiasi perbankan.

Dalam komite ini dibahas upaya bersama dalam

mengelola risiko sistem pembayaran  baik yang dapat

dilakukan oleh pihak pengguna sistem pembayaran

(bank) maupun Bank Indonesia.

Pada saat ini, sistem BI-RTGS telah cukup aman dan

efisien. Kondisi ini harus tetap dijaga keberadaannya.

Apabila dilihat dari aktivitas harian sistem BI-RTGS,

penyelesaian transaksi (settlement) melalui sistem ini

menunjukan rata-rata harian (RRH) nominal Rp85,6 triliun

dan RRH volume sebanyak 17.055 transaksi. Dari sisi nomi-

nal penggunaan sistem BI-RTGS, jenis transaksi yang

terbanyak adalah setelmen dana dari transaksi surat-surat

berharga yang diadministrasikan oleh Bank Indonesia (SBI

dan Obligasi Pemerintah). Sementara itu dari sisi volume,

transaksi yang terbanyak adalah transaksi nasabah bank

(74,6%).

Pada  saat ini likuiditas perbankan dalam kerangka

penyelesaian setelmen transaksi pembayaran telah cukup

baik. Hal ini tercermin dari nilai nominal transaksi yang

berhasil dilakukan setelmennya  mencapai 99,9957%

Sementara itu nominal transaksi yang dibatalkan pada

akhir hari hanya sebesar 0,0043% yang apabila

diterjemahkan dengan angka apabila total setelmen per

hari Rp85,6 triliun maka sebesar Rp9,2 miliar dibatalkan

pada akhir hari. Hal ini menunjukan bahwa kelancaran

sistem pembayaran dapat diwujudkan dan mencerminkan

bahwa likuiditas dalam sistem pembayaran cukup

memadai untuk penyelesaian transaksi yang dilakukan oleh

masing-masing bank.

Dalam pemantauan stabilitas sistem keuangan

kelancaran proses transaksi RTGS merupakan faktor

Grafik VI. 2
Transaksi RTGS yang Tidak Settle (Not Settle)
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penting yang diharapkan dapat mengurangi timbulnya

risiko likuiditas dan risiko sistemik. Hal ini terjadi karena

permasalahan likuiditas dalam suatu bank besar dapat

mengganggu sistem secara keseluruhan. Untuk

mendorong penyebaran pengiriman transaksi sepanjang

jam perasional sehingga tidak terkonsentrasi pada jam-

jam terakhir window time sistem BI-RTGS, Bank Indonesia

menerapkan pengenaan tarif yang berbeda atas dasar jam

pengiriman transaksi oleh peserta BI-RTGS. Disamping itu,

terdapat kesepakatan antar peserta BI-RTGS yang

dituangkan dalam by-laws yang menerapkan aturan

graduated payment schedule yang mengatur pengiriman

transaksi secara bertahap sepanjang jam operasional sistem

BI-RTGS.

Selanjutnya, dalam kerangka stabilitas sistem

keuangan dalam hubungannya dengan perdagangan

surat-surat berharga dan obligasi yang diterbitkan

pemerintah sejak 16 Februari 2004 diimplementasikan

sistem Bank Indonesia Scripless Securities Settlement Sys-

tem (BI-SSSS). Implementasi sistem ini merupakan upaya

Bank Indonesia untuk menerapkan mekanisme Delivery

Versus Payment (DVP) dengan tujuan untuk meminimalkan

risiko sistem pembayaran  yang  timbul  dari  setelmen

surat  berharga ini (SBI dan Obligasi Pemerintah). Dengan

diimplementasikannya sistem BI-SSSS setelmen dari sisi

dana dapat dilakukan secara simultan dengan setelmen

surat berharganya, sehingga risiko pembayaran dapat

diminimalkan. Disamping itu perubahan dari paperless

menjadi scripless diharapkan akan meningkatkan efisiensi

dalam transaksi dan setelmen surat-surat berharga

tersebut.

Sistem Kliring

Pada tahun 2003, aktivitas transaksi pembayaran

melalui sistem kliring menunjukkan kecenderungan yang

menurun, yaitu dari rata-rata harian Rp6,2 triliun menjadi

Rp4,7 triliun. Walaupun terjadi penurunan, sistem kliring

Bank Indonesia yang merupakan sistem multilateral net-

ting settlement masih merupakan sistem pembayaran

kedua terbesar setelah sistem BI-RTGS. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa meskipun resiko yang muncul dari

sistem multilateral netting tersebut sangat kecil (5,21%

dari total nilai setelmen), namun resiko tersebut tetap harus

dikelola dengan baik.

Pengelolaan terhadap resiko kliring tetap dilakukan

meskipun implikasi terhadap resiko sistemik yang

ditimbulkannya cukup rendah. Metode yang dilakukan

adalah melalui perbaikan aspek operasional dari sistem

kliring tersebut, yang terdiri atas penyempurnaan aspek

teknis dan non teknis serta pengaturan jadwal kliring.

Dalam kerangka penurunan risiko tersebut, Bank Indo-

nesia juga telah menerapkan langkah-langkah risk miti-

gation  lainnya di dalam sistem kliring, antara lain dengan

dilakukannya pembatasan nilai Nota Debet antar bank

sebesar maksimum Rp10 juta per transaksi serta

pembatasan nilai Nota Kredit yang dapat di-settle melalui

sistem kliring (kurang dari Rp100 juta) per transaksi. Selain

itu, dalam rangka menanggulangi kemungkinan

terjadinya kegagalan settlement dalam sistem kliring

akibat ketidakcukupan likuiditas, akan diterapkan skema

Failure to Settle (FtS) sejalan dengan guidelines dalam

CP-SIPS. Dengan skema FtS, Bank Indonesia sebagai

penyelenggara settlement tidak harus bertanggung jawab

Grafik VI. 3
Rata-rata Perputaran Kliring
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atas kekurangan dana yang dialami peserta kliring dalam

menyelesaikan (men-settle) hasil kliringnya, tanpa

mempengaruhi kelancaran dari keseluruhan proses

kliring.

Aktivitas transaksi pembayaran melalui sistem kliring

menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun

2003 besarnya rata-rata harian transaksi kliring mengalami

penurunan dari sisi nominal Rp6,4 triliun menjadi Rp4,7

triliun dan mengalami penurunan dari sisi volume 470.514

menjadi 300.903. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari

sisi perbankan, risiko dari sistim kliring mengalami

penurunan.
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Oktober 2003

1 Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan √ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank IndonesiaΩ; email addressΩ: muliaman@bi.go.id
2 Peneliti Bank Eksekutif Biro Stabilitas Sistem Keuangan √ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia; email address: wimboh@bi.go.id
3 Peneliti Bank Biro Stabilitas Sistem Keuangan √ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia; email address: dwityapoetra@bi.go.id

Paper ini bertujuan untuk melihat apakah perhitungan suku bunga bank cukup wajar (fair) dan untuk

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat suku bunga kredit pada periode bulan Januari

2002 s.d Juni 2003. Metode estimasi yang digunakan adalah model Cole, Santoso dan Heffernan yang

dilengkapi dengan Historical Average Cost Approach untuk menghitung kontribusi biaya bank (overhead

cost) dengan menggunakan data keuangan kuartalan. Terbatasnya data dalam paper ini menyebabkan hasil

estimasi tersebut harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa

perhitungan biaya dana bank sudah sesuai dengan penurunan suku bunga SBI namun suku bunga kredit

bank lebih tinggi (overprice) dibandingkan suku bunga hasil estimasi rata-rata beberapa bank. Oleh karena

itu, secara keseluruhan, biaya intermediasi masih relatif tinggi dibandingkan hasil estimasi. Beberapa faktor

penting yang menjadi penyebab adalah bank yang cenderung menahan diri untuk melakukan kompetisi

karena kondisi likuiditas bank yang masih cukup memadai dan masih tingginya pendapatan bank yang

berasal dari SBI dan obligasi sehingga dalam jangka waktu pendek bank masi bersikap menunggu (wait and

see) perkembangan pasar uang dan sektor riil. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pelaksanaan risk

management bank khususnya yang terkait dengan pricing produk masih belum akurat dan cenderung

membebani debitur dengan premi resiko yang relatif tinggi sehingga menyebabkan tingginya biaya suku

bunga kredit.

Keywords: Biaya Intermediasi, Bank

JEL Classification : G21, G28

Abstraksi
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1. Latar Belakang

Efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan dapat dipantau berdasarkan beberapa parameter

penting yang tidak secara langsung dikontrol oleh bank sentral. Parameter tersebut  a.l. seperti elastisitas penawaran,

permintaan aset keuangan (sekuritas) dan aset riil termasuk juga suku bunga deposito dan kredit relatif lebih banyak

dipengaruhi oleh struktur sistem keuangan seperti kondisi dan tingkat kecanggihan pasar uang, kompetisi, dan ketersediaan

alternatif sumber pembiayaan lainnya.

Rigiditas suku bunga pinjaman yang terkait dengan suku bunga pasar seringkali dianggap sebagai penghambat

kelancaran transmisi aliran kebijakan moneter dan pergerakan sektor riil yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan

ekonomi. Walaupun sejak bulan Januari 2003 s.d. bulan Juni 2003, Bank Indonesia secara bertahap telah menurunkan

suku bunga SBI sehingga sebesar 280 basis poin namun demikian, suku bunga kredit dalam periode yang sama hanya

turun 64 basis poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan suku bunga SBI dan COF tidak diikuti dengan suku

bunga kredit sehingga proses intermediasi tidak dapat berjalan dengan lancar.

Selain itu survei perkembangan suku bunga

menunjukkan bahwa rigiditas dapat berasal dari faktor in-

ternal  maupun  eksternal  bank.  Penyebab  dari  faktor faktor faktor faktor faktor

internalinternalinternalinternalinternal bank antara lain adalah struktur aktiva produktif

bank yang sebagian return-nya sangat terpengaruh oleh

penurunan suku bunga SBI, sehingga bank perlu menahan

penurunan suku bunga kreditnya untuk mempertahankan

profit margin-nya, dan bank masih menyimpan dana lama

yang cost of fund-nya tinggi. Sementara, bank juga

diperkirakan belum sepenuhnya dapat menerapkan risk

management yang optimal sehingga bank kurang mampu

menetapkan pricing yang akurat untuk masing-masing

debiturnya.

Sedangkan faktor yang cukup berpengaruh dari sisi eksternal sisi eksternal sisi eksternal sisi eksternal sisi eksternal adalah banyaknya nasabah yang masih menunggu

penurunan suku bunga lebih lanjut sebelum memutuskan mengajukan pinjaman kepada bank, dan masih banyaknya

proyek debitur/calon debitur yang tidak bankable.

Dalam paper ini, penelitian lebih difokuskan pada sisi penawaran yang didasarkan pada perhitungan suku bunga

(pricing) bank berdasarkan data dari bulan Januari 2002 sampai dengan Juni 2003 untuk mengetahui apakah hasil

pricing bank baik cost of fund maupun suku bunga kredit secara relatif sudah mencerminkan suku bunga yang wajar dan

biaya intermediasi yang lebih efisien pada bulan tersebut. Selain itu, analisa struktur cost of fund juga digunakan untuk

melengkapi analisa suku bunga kredit yang relatif lebih dapat dipantau (observable) dan tersedia. Mengingat adanya

keterbatasan data dan metode analisis maka diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih

lanjut tentang kondisi intermediasi di Indonesia.

Sumber : Data 8 bank besar diolah
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2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan sederhana

(simple) dengan membandingkan antara hasil estimasi cost

of fund dan suku bunga kredit dengan data actual bank

(ex-post) untuk memperoleh gambaran mengenai factor-

faktor yang mempengaruhi pembentukan harga (pricing)

kedua harga tersebut. Secara umum, metode penelitian

dilakukan  dengan studi kepustakaan dan estimasi yang

didasarkan pada simulasi.

3. Literatur Review

Bank umum menawarkan berbagai jenis dan cakupan jasa simpanan. Masing-masing fitur ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan nasabah perusahaan dan individu dalam rangka menyimpan dana ataupun membayar transaksinya. Untuk

memudahkan, model hanya dibatasi pada simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang berbunga tetap dan

berdenominasi rupiah. Suku bunga floating juga dapat disimulasi dengan menggunakan  perhitungan cost of fund dengan

ditambah atau dikali dengan bunga benchmark tertentu misalnya LIBOR atau JIBOR untuk mengkompensasi risiko. Namun

demikian untuk alasan kemudahan hanya digunakan suku bunga tetap. Pada dasarnya model akan dibuat secara fleksibel

sehingga pada penelitian lebih lanjut dapat saja digunakan suku bunga variabel.

Secara teori dapat dijelaskan bahwa pentingnya fungsi intermediasi adalah terkait dengan biaya untuk memperoleh

informasi (information  cost)  yang  dibutuhkan  kreditur  untuk  mendapat  debitur  yang  kredibel  dan  adanya  perbedaan

preferensi likuiditas dari pihak kreditur  maupun  debitur.  Biaya  informasi  tersebut juga  mencerminkan  cost  of  fund  dan

suku  bunga kredit bank.

Prosedur penelitian dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Heffernan     (1996) yang

menghitung biaya intermediasi dengan menggunakan selisih antara biaya dana bank dengan bunga kredit. Semakin besar

biaya intermediasi menunjukkan perekonomian dan kinerja perbankan yang tidak efisien. Analisis terhadap struktur cost of

fund dan suku bunga kredit mengacu pada Rose (2002) yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen seperti

biaya bunga, giro wajib minimum (reserve requirement), biaya overhead, margin keuntungan dan premi risiko. Selanjutnya

agar sesuai dengan kondisi Indonesia maka digunakan rasio giro wajib minimum rupiah sebesar 5%, premi penjaminan

sebesar 0.25% dan premi risiko tertentu yang akan dihitung berdasarkan rata-rata risiko kredit di Indonesia ditambah

dengan spread yield aset.

Mengingat bahwa perhitungan premi risiko cukup sulit maka digunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan

operasional bank seperti yang dikemukakan oleh Copeland     (1983) dengan menggunakan tabel grade premi kualitas

kredit misalnya risiko standard sebesar 0.5%, ataupun dalam perhatian khusus yang memiliki premi sebesar 1.5%.

Selain itu, dapat pula digunakan pendekatan asset spread dengan menghitung selisih yield surat berharga yang bebas

risiko dengan surat berharga lainnya dengan karakter yang relatif sama (jatuh tempo, duration, likuiditas dll). Sebagai

contoh yield yankee bond (obligasi pemerintah) atau surat utang negara dengan rata-rata yield obligasi korporasi

Indonesia.

Grafik 2
Komponen COF dan Sk Bunga Kredit (Rp)
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Sebagai ukuran efisiensi bank, digunakan nilai akuntansi pendapatan bunga bersih terhadap total aktiva produktif.

Sedangkan untuk mencerminkan profitabilitas digunakan laba sebelum pajak terhadap rata-rata permodalan (ekuitas).

Penelitian ini difokuskan pada pengukuran pendapatan dan profitabilitas sebagaimana digunakan pula oleh Demirguc-

Kunt (1998).

4. Data

Data yang digunakan untuk meneliti biaya intermediasi adalah data deposito, tabungan dan giro rupiah lima bank

besar mulai bulan Januari 2002 sampai dengan Juni 2003 secara kuartalan. Selain itu, untuk melengkapi analisis khususnya

untuk meneliti kondisi efisiensi bank digunakan data neraca dan laba rugi bank pada beberapa posisi yang dimulai sejaki

bulan Januari 2002. Sebagai dasar perhitungan digunakan rata-rata tertimbang untuk masing-masing jenis simpanan

sebagai acuan dalam perhitungan bunga simpanan.

Premi  risiko  antara lain dapat dihitung dengan menggunakan yield spread atas obligasi Pemerintah Republik

Indonesia  terhadap obligasi pemerintah AS yang memiliki karakter yang relatif sama baik dari aspek jangka waktu

(duration), tingkat bunga, likuiditas dll. JP Morgan menerbitkan dua jenis estimasi spread obligasi pemerintah negara

berkembang (Cunningham (1999)). Namun demikian, spread yang lebih sesuai digunakan untuk Indonesia adalah Emerging

Market Bond  Index  (EMBI)  karena  cakupannya  yang  lebih  luas  termasuk  Indonesia  dan  cukup  panjang  data

seriesnya  sejak tahun 1991.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagian besar data dari laporan bulanan bank (neraca dan laporan rugi

laba), data spread JP Morgan tersedia di Bloomberg. Sedangkan data suku bunga SBI, rata-rata tertimbang simpanan dll

diambil dari Laporan Indikator Terkini yang dikompilasi secara khusus oleh Bank Indonesia untuk keperluan internal.

5. Model

Model yang digunakan adalah model sederhana yang akan menjelaskan struktur komponen dan untuk

menggambarkan perilaku bank. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Shaffer (1989 dan 1993) bahwa asumsi memaksimalkan

laba mengarah  pada persamaan sederhana dimana kekuatan pasar dapat dihitung secara eksplisit. Namun demikian

kerangka ini juga akan menggabungkan hubungan akun neraca tertentu khususnya antara deposito dan kredit yang

menghasilkan suatu kondisi yang menggambarkan kondisi spread intermediasi bank secara eksplisit.

Kegiatan bank diasumsikan bersifat tradisional (tidak memperhitungkan  utang  bank  lainnya,  transaksi  off

balance sheet dan fee-earning business), atau dapat disimpulkan bahwa bank hanya mengambil deposito dan menempatkan

dana dalam bentuk kredit. Dengan asumsi bahwa peningkatan deposito akan digunakan untuk meningkatkan kredit,

giro wajib minimum dan aktiva lainnya yang tidak memberikan bunga maka dalam format matematis, tambahan aktiva

dapat dinyatakan sebagai berikut (Cole 1991, Santoso, 2000) :

t0-t1 = d0-d1=(r0-r1) + (l0-l1) +(p0-p1), dimana

T = Total aktiva 1 = Kredit

d = deposito/simpanan p = aktiva yang tidak

r = giro wajib minimum menghasilkan bunga
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Interest margin yang juga merupakan intermediary cost dapat terdiri dari biaya overhead, biaya modal (cost of

capital), dan premi risiko dalam perhitungan suku bunga kredit.

Dengan  memperhitungkan  perubahan  (incremental)  yang  dinyatakan  dengan  delta (d),  persamaan  akan

menjadi sbb:

δt = δd = δr + δl + δp

Apabila dilakukan simulasi dengan giro wajib minimum (reserve requirement) dan biaya overhead (dr dan dp) kita

akan memperoleh persamaan sbb:

δd = α δd+δl+β δd

dimana

α  =  minimum gwm

β  =  proporsi biaya overhead

Untuk mempermudah perhitungan, δ dapat dipindahkan kedalam persamaan berikut ini sehingga selanjutnya

perubahan (incremental) kredit (l), menjadi:

l  = d(1-α -β)

Dengan mengasumsikan bahwa il adalah suku bunga  kredit   dan id  adalah  suku  bunga  deposito, maka suku

bunga pendapatan terhadap simpanan ( r ) dapat diperoleh dengan persamaan sbb:

r = (ill √ idd √ cd) / d

= ild (1-α -β)+idd √ cd /d

= il (1-α -β) √ id √ c

dimana c adalah biaya intermediasi (cost of intermediary). Selanjutnya suku bunga kredit dapat diselesaikan dengan

transformasi formula seperti sebagai berikut:

il = (r + id + c) / (1 √α √β).

Pada akhirnya biaya intermediasi (cost of intermediary)cost of intermediary)cost of intermediary)cost of intermediary)cost of intermediary) yang merupakan perbedaan antara suku bunga kredit dan

deposito dapat diperoleh (i(i(i(i(il l l l l √ i√ i√ i√ i√ i
ddddd))))).  Perhitungan  premi risiko dalam suku bunga kredit didasarkan pada risiko negara

(country risk) Indonesia yang merupakan perhitungan selisih antara surat berharga yang diterbitkan pemerintah R.I.

dengan surat berharga pemerintah Amerika Serikat dalam denominasi dollar Amerika dan karakter yang sama. Premi

risiko tersebut dapat dianggap sebagai kompensasi terhadap perusahaan atau bank yang membayar biaya karena

menerbitkan produk yang lebih berrisiko.

6. Hasil Penelitian dan Testing

Sejalan dengan penurunan suku bunga SBI, pada umumnya bank segera menyesuaikan cost of fundnya. Namun

demikian, berdasarkan hasil estimasi, biaya intermediasi menunjukkan nilai (rata-rata) yang lebih rendah 2.43%

dibandingkan dengan rata-rata (expost) perhitungan biaya intermediasi berdasarkan data actual bank pada kuartal

2 tahun 2003. Selanjutnya suku bunga kredit bank terlihat menurun secara bertahap namun masih cenderung

lambat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank sebenarnya masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga

kredit baik dengan berbagai cara a.l. melakukan penyesuaian target laba (ROE), perhitungan risiko kredit debitur yang
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lebih akurat dengan menerapkan assesmen yang

berdasarkan risiko dll. Beberapa bank besar telah

menerapkan pendekatan tersebut namun demikian biaya

overhead dan risiko operasional yang masih tinggi

menyebabkan bank cenderung mengalihkan beban tersebut

kepada debiturnya sehingga penurunan suku bunga lebih

lanjut belum terjadi.

Penurunan sebesar 2.21% suku bunga kredit sehingga

rata-rata  suku  bunga  kredit  dapat diturunkan lebih lanjut

dengan alasan bahwa estimasi didasarkan pada asumsi-

asumsi yang maksimal dan adanya kecenderungan suku

bunga yang lebih menurun. Dalam prakteknya, penyaluran

kredit yang akan mendorong pemulihan sektor riil lebih diutamakan untuk kredit-kredit yang produktif dan berdasarkan

hasil assesmen terhadap kondisi debitur dan pengalaman/kompetensi bank yang sesuai dengan sektor yang dibiayai.

Cost of fund

Secara keseluruhan, cost of fund bank besar tersebut telah menunjukkan kecenderungan yang menurun sejak

kuartal I 2002. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan suku bunga SBI yang sudah mulai turun sejak bulan

Januari 2002. Namun demikian, beberapa jenis simpanan yang berjangka waktu lebih panjang masih relatif stagnan.

Salah satu bank besar masih tercatat memiliki hasil perhitungan cost of fund yang lebih tinggi dari estimasi. Hal ini

menunjukkan bahwa walaupun cost of fund sudah cukup rendah namun bank masih menerapkan suku bunga yang

cukup tinggi karena sebagian besar komposisi simpanan bank masih didominasi deposito yang memiliki bunga yang

tinggi dan tenor yang lebih panjang. Perhitungan juga menunjukkan bahwa beberapa bank kembali melakukan koreksi

terhadap perhitungan cost of fund namun tidak secara significan. Selanjutnya, perkembangan tersebut perlu dipantau

agar bank tidak kembali mengalami negative interest rate spread.

Pengaruh penurunan atau penghapusan giro wajib minimum (gwm) terhadap cost of fund

Simulasi relaksasi ketentuan rasio GWM yang termasuk dalam komponen cof, menunjukkan bahwa dampak

penurunan cof dan suku bunga kredit relative kecil. Hal ini karena rasio GWM (5%) sudah relatif rendah dan opportunity

loss karena penempatan bank yang idle telah dihitung dalam

komponen cost of fund atau kredit dengan menggunakan

suku bunga SBI sebagai proxi biaya.

Selanjutnya, penurunan bahkan penghapusan giro

wajib minimum dan penjaminan mempunyai efek perubahan

dengan yang relatif kecil dan hampir sama dengan

penyesuaian kebijakan bank untuk menurunkan target ROE

sebesar 5.7% (dari target dasar menjadi 13.6%) yaitu secara

Grafik 3  COF dan Suku Bunga Bank (ex-post)
dan Hasil Estimasi
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Tabel 1 Pengaruh Perubahan GWM
dan Suku Bunga Pinjaman terhadap COF

COFCOFCOFCOFCOF

DasarDasarDasarDasarDasar
GWM turun menjadiGWM turun menjadiGWM turun menjadiGWM turun menjadiGWM turun menjadi GWM &GWM &GWM &GWM &GWM &

BungaBungaBungaBungaBunga
Pinjaman=0%Pinjaman=0%Pinjaman=0%Pinjaman=0%Pinjaman=0%

Q1-2002 13.97% -0.43% -0.70% -0.73%
Q2-2002 13.29% -0.41% -0.67% -0.70%
Q3-2002 12.38% -0.38% -0.62% -0.65%
Q4-2002 11.54% -0.35% -0.58% -0.61%
Q1-2003 11.11% -0.34% -0.56% -0.58%
Q2-2003 9.60% -0.29% -0.48% -0.50%

Rata-rataRata-rataRata-rataRata-rataRata-rata -0.37% -0.60% -0.63%
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Tabel 2
Pengaruh Perubahan ROE Thd Suku Bunga Kredit

COFCOFCOFCOFCOF

DasarDasarDasarDasarDasar

* rata-rata lima bank  22.9% (»02) dan 19.3% (»03)
* rata-rata bank besar
* rata-rata bank publik

GWM turun menjadiGWM turun menjadiGWM turun menjadiGWM turun menjadiGWM turun menjadi GWM &GWM &GWM &GWM &GWM &
BungaBungaBungaBungaBunga

Pinjaman=0%Pinjaman=0%Pinjaman=0%Pinjaman=0%Pinjaman=0%

Q1-2002 19.05% -0.54% -0.73%
Q2-2002 18.37% -0.63% -0.82%
Q3-2002 17.45% -0.59% -0.77%
Q4-2002 16.73% -0.83% -1.01%
Q1-2003 15.79% -0.31% -0.49%
Q2-2003 14.29% -0.37% -0.56%

Rata-rataRata-rataRata-rataRata-rataRata-rata -0.55% -0.73%

rata-rata penurunan suku bunga kredit hanya sebesar 0.5%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingginya GWM bukan

merupakan faktor yang dominan dalam penetapan cost of

fund dan suku bunga kredit bank. Bahkan asumsi optimis

dalam simulasi tersebut menunjukkan pula bahwa bank

(pemilik dan manajemen bank) masih dapat menyesuaikan

target laba (ROE) dengan melakukan penilaian kembali

rencana bisnis bank dan target khususnya ROE yang harus

dicapai bank setiap tahunnya untuk memberikan ruang

penurunan suku bunga kredit bank lebih jauh.

Suku bunga kredit

Walaupun suku bunga kredit cenderung menurun, namun sebagian besar suku bunga aktual bank masih lebih

tinggi dibandingkan dengan hasil estimasi. Apabila dihitung secara rata-rata selisihnya minimal sebesar 2-3% yang dapat

pula digambarkan sebagai ruang bagi bank untuk menurunkan suku bunganya.

Masih tingginya suku bunga kredit tersebut juga dapat ditunjukkan bahwa biaya overhead lima bank walaupun

secara rata-rata masih dalam kisaran biaya overhead bank besar namun menunjukkan kinerja yang masih belum efisien

terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara yang berkisar antara 1-2%. Pembiayaan

bank dalam kegiatan operasionalnya yang masih banyak mengandalkan cabang dan belum menggunakan teknologi

canggih seperti telephone/pc banking dll dan masih tingginya risiko operasi juga memberikan kontribusi terhadap tingginya

biaya overhead bank.

Selain itu, apabila pasar kredit cukup kompetitif, suku bunga (harga) kredit harus mencerminkan suatu cluster yang

terpisah-pisah dan response masing-masing bank dalam clusternya akan relative sama. Kondisi lima bank yang cenderung

menunda penurunan ikut menjelaskan bahwa kompetisi pada perbankan tersebut masih belum pulih. Beberapa alasan

adalah kondisi likuiditas bank besar tersebut yang masih relatif cukup memadai dan masih tingginya pendapatan bank

yang berasal dari SBI dan obligasi sehingga dalam jangka

waktu pendek bank masih bersikap menunggu (wait and

see) perkembangan pasar uang dan sector riil, bank masih

masih mengalami trauma kredit macet pada saat dan paska

krisis perbankan tahun 1997 serta bank cenderung menjaga

kecukupan modalnya untuk menyerap risiko.

Salah satu bank menunjukkan fenomena yang cukup

menarik karena walaupun cost of fund telah turun namun

demikian bank masih mempertahankan suku bunga kredit

yang relatif tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank

masih berupaya untuk meraih target pendapatan bunga

kredit untuk mengkompensasi penurunan pendapatan dari

Grafik 4
Biaya Overhead terhadap Aktiva Produktif
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portofolio surat berharga yang mempunyai bunga variabel.

Mengingat selisih suku bunga aktual dan estimasi yang masih

cukup besar seharusnya bank tersebut dapat menghitung

kembali alokasi (struktur) investasinya dan mulai menurunkan

suku bunga kredit.

Pada saat ini, penurunan suku bunga kredit mulai terjadi

pada kredit yang disalurkan pada sektor konsumsi termasuk

property yang kembali booming. Mengingat estimasi

didasarkan pada asumsi yang optimal dan selisih yang masih

cukup besar dengan suku bunga kredit yang aktual maka

sebenarnya penurunan kredit lebih lanjut masih dapat

dilakukan bank.

Lemahnya permintaan kredit dan cenderung meningkatnya kredit yang tidak ditarik (undisburse, grafik 6) juga

memberikan pengaruh terhadap pembentukan harga (suku bunga) kredit. Kondisi ini menunjukkan bahwa dorongan

untuk menurunkan suku bunga kredit sebenarnya ada namun debitur yang masih menunda penarikan kredit juga

mempengaruhi penurunan suku bunga lebih lanjut. Dalam jangka panjang, faktor penurunan suku bunga kredit dapat

kembali meningkatkan permintaan terhadap kredit. Sedangkan dalam jangka pendek, pada dasarnya suku bunga kredit

dan kondisi rasionalisasi kredit (credit rationing) lebih banyak ditentukan oleh bank berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan bisnis tertentu. Oleh karena itu, diperlukan adanya dorongan dari otoritas pengawas untuk menghimbau

atau memperingatkan bank untuk segera menurunkan suku bunga kredit dan menyalurkan kredit.

Biaya Intermediasi

Walaupun spread intermediasi cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap sektor riil (perekonomian) sehingga

dianggap sebagai biaya, namun demikian spread tersebut juga menunjukkan kunci mekanisme dimana perbankan dapat

memperoleh laba dan melindungi diri terhadap risiko kredit. Oleh karena itu, penggunaan spread menjadi penting untuk

dianalisis apakah memang hanya untuk menutup operasional

bank yang tidak efisien atau untuk memperoleh laba yang

dapat memperkuat bank dan menciptakan sistem perbankan

yang solid.

Dalam kasus Indonesia, biaya intermediasi cenderung

melebar sejak kuartal II 2002. Namun demikian, apabila

dibandingkan dengan cost intermediary yang aktual

menunjukkan nilai persen yang lebih kecil. Oleh karena itu,

biaya diperkirakan masih dapat diturunkan oleh bank sebesar

2-2.5%. Penurunan biaya tersebut dapat dilakukan dengan

melakukan penyesuaian kembali sehingga dapat diperoleh

kondisi operasional bank yang lebih efisien.

Grafik 5
Biaya terhadap Rata-rata Aktiva
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7. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Paper ini berupaya untuk melakukan analisis terhadap

metode pricing bank yang disederhanakan dan implikasinya

terhadap biaya intermediasi. Hasil analisis memberikan

konfirmasi terhadap hasil penelitian dan survei yang telah

dilakukan sebelumnya yaitu bahwa walaupun bank dalam

melakukan penetapan cost of fundnya telah sesuai dengan

penurunan suku bunga SBI,  namun dalam penetapan suku

bunga  kredit  masih  dipengaruhi  pertimbangan lain seperti kondisi keuangan bank yang masih belum efisien dll.

Tingginya biaya intermediasi dari faktor internal dapat disebabkan oleh bank yang cenderung menahan diri untuk

melakukan kompetisi karena kondisi likuiditas bank yang masih cukup memadai dan masih tingginya pendapatan bank

yang berasal dari SBI dan obligasi sehingga dalam jangka pendek bank masih bersikap menunggu (wait and see)

perkembangan  pasar  uang  dan sektor riil selanjutnya. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pelaksanaan risk

management bank khususnya yang terkait dengan pricing produk masih belum akurat dan cenderung membebani debitur

dengan premi risiko yang di atas kewajaran sehingga menyebabkan tingginya biaya suku bunga kredit.

Dalam rangka mendorong turunnya biaya intermediasi, diperlukan langkah-langkah terobosan agar bank segera

menurunkan suku bunga yaitu dengan mendorong bank untuk meningkatkan efisiensi, dan memberikan himbauan atau

bahkan peringatan kepada manajemen bank untuk memperhatikan pula pelaksanaan fungsi intermediasi disamping

kepentingan bank untuk mencapai margin keuntungan yang lebih bersifat jangka pendek.

Kemungkinan melakukan relaksasi ketentuan perbankan harus dilakukan secara berhati-hati dan tetap dalam

kerangka kebijakan makro dan mikro yang terkoordinir sehingga tercapai stabilitas keuangan yang kondusif.

Selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut dan belajar dari pengalaman negara lain, khususnya negara-negara

di Asia Tenggara atau negara lain yang pernah mengalami permasalahan yang sama agar proses penurunanan suku

bunga kredit dapat lebih cepat dilakukan sehingga menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Tabel 3 Gap Perhitungan BiayaTabel 3 Gap Perhitungan BiayaTabel 3 Gap Perhitungan BiayaTabel 3 Gap Perhitungan BiayaTabel 3 Gap Perhitungan Biaya
Intermediasi Bank dan EstimasiIntermediasi Bank dan EstimasiIntermediasi Bank dan EstimasiIntermediasi Bank dan EstimasiIntermediasi Bank dan Estimasi

Q1 2002Q1 2002Q1 2002Q1 2002Q1 2002 Q2 2002Q2 2002Q2 2002Q2 2002Q2 2002 Q3 2002Q3 2002Q3 2002Q3 2002Q3 2002 Q4 2002Q4 2002Q4 2002Q4 2002Q4 2002 Q1 2003Q1 2003Q1 2003Q1 2003Q1 2003 Q2 2003Q2 2003Q2 2003Q2 2003Q2 2003

Bank ABank ABank ABank ABank A 0.82% 1.06% -0.09% 0.02% -0.37% -0.30%

Bank BBank BBank BBank BBank B -5.22%- 4.01% -4.50% -4.65% -5.68% -5.86%

Bank CBank CBank CBank CBank C -2.82% -2.93% -2.58% -2.38% -2.73% -2.59%

Bank DBank DBank DBank DBank D -1.60% -1.86% -0.78% -1.44% -2.54% -2.69%

Bank EBank EBank EBank EBank E 0.16% -0.03% 0.33% 0.27% -0.39% -0.69%

AverageAverageAverageAverageAverage -1.73% -1.55% -1.52% -1.64% -2.34% -2.43%
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Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997/1998 memberikan pelajaran berharga berupa

biaya penyelamatan dan pemulihan industri perbankan yang sedemikian besar hingga mencapai lebih dari

50% PDB Indonesia pada waktu itu.  Selain itu, krisis perbankan juga berdampak pada turunnya kepercayaan

masyarakat terhadap industri perbankan.  Dengan memperhatikan dampak yang cukup signifikan diatas,

pemantauan dan analisis terhadap faktor-faktor yang memberikan kontribusi pada terjadinya krisis perbankan

perlu dilakukan secara berkelanjutan.  Dalam kajian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diwakili

oleh faktor sektor riil, sektor perbankan sendiri, dan juga kondisi fluktuatif yang selanjutnya disebut dengan

faktor shocks.  Dengan mengadopsi model yang dikemukakan oleh Hardy dan Pazarbasioglu (1999), penerapan

metoda logit pada persamaan yang dibentuk dari beberapa indikator sektor riil, sektor perbankan, dan variabel

shocks, menghasilkan kesimpulan bahwa indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai informasi awal

kestabilan sistem perbankan dan dapat dijadikan masukan bagi perumusan kebijakan dalam rangka mencegah

terulangnya krisis perbankan.

Keywords: Macroeconomy, Banking Crisis

JEL Classification :  E44, G21

Indikator Awal Krisis Perbankan
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I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1997/1998 memberikan pelajaran berharga bahwa berbagai permasalahan

di sektor perbankan yang tidak terdeteksi secara dini akan mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap

industri perbankan.  Selain itu, upaya pemulihan kondisi perbankan nasional dan peningkatan kembali kepercayaan

masyarakat terhadap industri perbankan memerlukan biaya yang tidak sedikit.  Tercatat lebih dari Rp500 triliun biaya

yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan dan merehabilitasi sektor perbankan, termasuk didalamnya

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Rekapitalisasi Perbankan.

Terjadinya krisis di sector perbankan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai aktivitas

yang lazim dilakukan oleh industri perbankan.  Dari sisi penghimpunan dana, besarnya jumlah dan komposisi simpanan

masyarakat yang berada dalam sistem perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap kestabilan industri perbankan.

Penarikan dana masyarakat secara besar-besaran dalam waktu singkat memberikan dampak negatif pada aspek likuiditas

bank.  Hal ini apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan permasalahan lanjutan berupa permasalahan solvabilitas

karena bank akan terpaksa memberikan insentif bunga simpanan yang sangat tinggi untuk mempertahankan simpanan

masyarakat dan seringkali insentif jauh berada diatas kemampuan bank.  Dengan pendapatan yang relatif terbatas,

struktur biaya bunga yang tinggi akan mengurangi rentabilitas bank bahkan mengakibatkan kerugian yang luar biasa

seperti yang pernah terjadi pada industri perbankan Indonesia dalam kurun waktu 1997 √ 1998.

Sementara itu, dari sisi penyaluran dana komposisi aktiva produktif juga turut menentukan ketahanan bank dalam

menghadapi permasalahan yang berasal dari faktor eksternal perbankan.  Misalnya dalam hal pemberian kredit, kinerja

perkreditan akan sangat ditentukan oleh prospek industri yang diberikan kredit selain juga faktor-faktor ekonomi makro

secara umum seperti laju inflasi dan fluktuasi nilai tukar.  Dalam perspektif lain, faktor pertumbuhan ekonomi pun

seringkali mempengaruhi kebijakan alokasi kredit perbankan pada sector-sektor tertentu, sehingga memberikan dampak

adanya konsentrasi risiko pemberian kredit pada sector usaha tertentu.  Hal seperti ini pernah terjadi pada masa menjelang

krisis perbankan, dimana pemberian kredit terkonsentrasi pada sektor properti yang pada waktu itu mengalami

perkembangan yang sangat pesat.

Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka secara umum permasalahan yang timbul pada industri perbankan

dapat berasal baik dari sisi internal maupun eksternal perbankan.  Dari sisi internal perbankan, permasalahan yang timbul

dapat dilihat dari perkembangan kinerja masing-masing bank, terutama yang memiliki dampak sistemik pada sistem

perbankan maupun kinerja industri perbankan secara keseluruhan.  Sementara itu, kondisi ekonomi makro dan

perkembangan kinerja industri yang dibiayai oleh kredit perbankan dapat menjadi indikator dari adanya potensi

permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan yang berasal dari faktor eksternal.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal dalam potensi kontribusinya

pada permasalahan industri perbankan, maka diperlukan suatu upaya pemantauan yang berkelanjutan atas faktor-faktor

tertentu yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha perbankan tersebut.  Dalam hal ini,

diperlukan pemantauan berkelanjutan atas indikator-indikator internal perbankan, makroekonomi, maupun hal-hal lainnya

yang secara dini diyakini dapat memberikan informasi mengenai adanya permasalahan dalam industri perbankan.  Untuk

itu, kajian mengenai indikator-indikator makro yang dapat digunakan sebagai informasi awal adanya potensi krisis
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perbankan perlu dilakukan sehingga tindakan-tindakan preventif dapat segera dilakukan sebelum permasalahan yang

ada pada perekonomian secara umum berubah menjadi krisis perbankan.

I.2. Tujuan Penelitian

Kajian mengenai indikator awal krisis perbankan ditujukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai faktor-

faktor internal maupun faktor eksternal perbankan yang berpotensi memberikan indikasi mengenai adanya permasalahan

dalam industri perbankan yang apabila tidak segera ditangani akan dapat menimbulkan permasalahan berat atau pun

krisis pada industri perbankan.

I.3. Metodologi Penelitian

Kajian mengenai indikator awal krisis perbankan ini secara umum mengadopsi model yang diteliti oleh Hardy &

Pazarbasioglu (1999).  Dalam kaitan ini, variabel-variabel independen yang digunakan terbagi kedalam tiga kelompok

besar, yaitu:

1. Variabel sektor riil dalam rangka menjelaskan tingkat efisiensi penggunaan kredit perbankan dan perubahan

repayment capacity;

2. Variabel sektor perbankan dalam rangka menjelaskan tingkat ketahanan perbankan terhadap perubahan-

 perubahan yang signifikan baik pada sisi assets maupun liabilities, dan;

3. Variabel shocks yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak

langsung (melalui sektor riil) akan mempengaruhi kondisi perbankan.

Untuk mendukung kajian ini, data yang digunakan berasal dari Macroeconomic & Financial Data dari International

Financial Statistics, IMF (CD-ROM version, April 2003), yang mencakup data tahunan ekonomi dan perbankan dari 40

negara (31 negara yang pernah mengalami krisis atau severe distress dan 9 negara lainnya sebagai control).  Dengan

cakupan 40 negara tersebut, jumlah data  seluruhnya mencapai 417 observasi.

I.4. Pembahasan

Pembahasan mengenai indikator awal krisis perbankan dibagi kedalam empat bab.  Bab I berisi latar belakang penelitian,

tujuan penelitian, metodologi penelitian dan pembahasan.  Pada bab II dijelaskan mengenai penelitian-penelitian yang

sebelumnya pernah dilakukan sehubungan krisis perbankan dan teori mengenai metoda logit serta uji statistik menggunakan

type I & type II error.  Selanjutnya pada bab III diungkapkan hasil penelitian dan interpretasi serta implementasi model pada

kondisi ekonomi Indonesia saat ini.  Terakhir, pada bab IV diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

II. TINJAUAN LITERATURII. TINJAUAN LITERATURII. TINJAUAN LITERATURII. TINJAUAN LITERATURII. TINJAUAN LITERATUR

II.1. Krisis Perbankan

Industri perbankan oleh beberapa ahli ekonomi dianggap sebagai industri yang memerlukan perhatian khusus

karena dianggap mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal perbankan dan merupakan bagian integral dari sistem

pembayaran4 .  Sifat perbankan yang merupakan bagian dari sistem pembayaran tersebut mengakibatkan timbulnya

4 George F. Kaufman, ≈Preventing Banking Crises in the Future:  Lessons from past mistakes∆, The Independent Review, v.II, n.1. Summer 1997, p.55.
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pandangan bahwa permasalahan di industri perbankan dapat menyebabkan efek negatif terhadap perekonomian yang

dampaknya jauh lebih besar daripada efek negatif karena kejatuhan suatu perusahaan biasa.  Dalam hal ini, kekhawatiran

yang timbul adalah efek bola salju dari kejatuhan suatu bank yang menyebabkan jatuhnya bank dan perusahaan-perusahaan

lain yang memiliki hubungan bisnis dengan bank tersebut.

Beberapa analis mengutarakan alasan-alasan yang mendukung pernyataan bahwa industri perbankan sebagai industri

memerlukan perhatian khusus.  Alasan-alasan tersebut antara lain adalah bahwa industri perbankan memiliki:

1. Rasio kas terhadap aset yang rendah;

2. Rasio modal terhadap aset yang rendah; dan

3. Rasio dana jangka pendek terhadap total deposit yang tinggi.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, penarikan dana dalam skala besar yang terjadi dalam waktu singkat akan

menyebabkan timbulnya permasalahan likuiditas pada industri perbankan yang kemudian akan mendorong bank-bank

untuk menggunakan segala cara yang mungkin dilakukan guna memenuhi penarikan dana oleh masyarakat, termasuk

didalamnya upaya untuk menjual asset yang ada dengan harga murah.  Kondisi ini menimbulkan distress pada sistem

perbankan  dan  membawa  dampak  lanjutan  pada  penurunan  rentabilitas  yang  pada  akhirnya  menuju  pada  kondisi

insolvent.

Terjadinya krisis perbankan diberbagai negara, terutama di kawasan Asia, telah mendorong para peneliti untuk

melakukan kajian mengenai hal-hal yang dapat dijadikan informasi awal munculnya krisis atau tekanan negatif di industri

perbankan.  Kunt & Detragiache (1998)     mendefinisikan krisis sebagai suatu keadaan dimana salah satu kondisi berikut

terpenuhi:

1. Asset non performing mencapai 10% dari total asset sistem perbankan;

2. Biaya untuk menyelamatkan sistem perbankan  mencapai 2% dari PDB;

3. Terjadi pengalihan kepemilikan bank-bank secara besar-besaran kepada pemerintah; dan

4. Terjadi ≈bank-run∆ yang meluas atau terdapat tindakan darurat yang dilakukan pemerintah dalam bentuk

pembekuan simpanan masyarakat, penutupan kantor-kantor bank dalam jangka waktu yang cukup panjang,

atau pemberlakuan penjaminan simpanan yang menyeluruh.

Selanjutnya Hardy & Pazarbasioglu (1999) mengatakan bahwa pada dasarnya permasalahan yang ada di industri

perbankan dapat digolongkan kedalam dua kelompok besar, yaitu ≈severe distress∆ dan ≈full-blown crisis∆.  Severe

distress atau permasalahan berat terjadi apabila permasalahan perbankan telah terakumulasi hingga mencapai titik tertentu,

namun belum sampai pada salah satu kondisi yang didefinisikan oleh Kunt & Detragiache (1998) di atas.  Sementara itu,

full-blown crisis terjadi apabila salah satu kondisi diatas telah terpenuhi.  Lebih lanjut Hardy & Pazarbasioglu mengatakan

bahwa krisis atau permasalahan berat pada industri perbankan dapat bersumber dari sektor riil, internal sektor perbankan,

dan perubahan drastis pada indikator ekonomi tertentu yang dalam hal ini antara lain ditunjukkan dengan penurunan

drastis pada pertumbuhan PDB riil, peningkatan suku bunga riil, penurunan ICOR, depresiasi tajam pada nilai tukar, dan

peningkatan tajam pada inflasi, ekspansi kredit, maupun capital inflow.  Hal serupa juga diungkapkan oleh Kunt &

Detragiache (1998) bahwa krisis perbankan cenderung timbul pada saat kondisi makroekonomi memburuk.  Dalam hal

ini, pertumbuhan PDB yang rendah sangat berkaitan dengan peningkatan risiko pada industri perbankan.  Selain itu,

peningkatan risiko pada industri perbankan juga dapat berasal dari laju inflasi yang tinggi dan upaya stabilisasi laju inflasi
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akan mengakibatkan peningkatan tajam pada suku bunga riil yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya

krisis perbankan.

Pada kasus krisis perbankan di kawasan Asia, Hardy & Pazarbasioglu (1998) menyatakan bahwa faktor-faktor tertentu

yang secara khusus mempengaruhi krisis di kawasan Asia adalah apresiasi nilai tukar yang diikuti dengan depresiasi yang

sangat tajam serta peningkatan tajam utang luar negeri perbankan yang diikuti dengan tingginya event-of-default.

Selanjutnya, permasalahan yang cukup berat (namun belum sampai pada tahap krisis) pada industri perbankan pada

umumnya berasal dari faktor-faktor domestik seperti ekspansi kredit yang berlebihan pada sektor konsumtif dan fluktuasi

suku bunga riil simpanan masyarakat. Sementara itu, permasalahan perbankan yang menuju pada krisis umumnya

disebabkan oleh ekspansi kredit yang berlebihan yang bersumber dari utang luar negeri dan fluktuasi tajam pada real

effective exchange rate.

II.2.  Metoda dan Uji Statistik

Model Logit

Walaupun secara umum dependen variabel dapat berupa angka-angka tidak dibatasi oleh kisaran tertentu, pada

beberapa kasus terdapat dependen variable yang hanya berupa angka-angka diantara angka 0 dan 1.  Untuk kasus

tersebut, umumnya digunakan model logit yang direpresentasikan dengan fungsi sebagai berikut:

(1)

Pada persamaan diatas, P adalah dependen variabel yang memiliki angka antara 0 dan 1.  Dengan melakukan

penyesuaian eksponensial pada persamaan diatas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

(2)

Apabila beta lebih besar daripada 0, maka nilai P akan mendekati angka 0 apabila nilai X mendekati minus tidak

terhingga (-•) dan nilai P akan mendekati angka 1 apabila nilai X mendekati tidak terhingga (•)  Oleh karena itu, nilai P

tidak akan berada diluar kisaran [0,1].  Secara grafis, kurva

logistik P disajikan dibawah ini.

Prosedur estimasi untuk model logit dipengaruhi oleh

hasil observasi terhadap P, apakah berupa angka-angka

diantara 0 dan 1 atau berupa angka binary yang hanya

menunjukkan angka 0 atau angka 1.  Jika nilai P berada

diantara  angka  0  dan 1,  maka  metoda  yang  dilakukan

adalah dengan mentransformasikan P dan memperoleh

Y=ln[P/(1-P)].  Setelah itu, prosedur berikutnya adalah dengan

melakukan regresi Y terhadap suatu kosntanta dan variabel

Xi.  Namun demikian apabila nilai P berupa angka binary [0,1],
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maka prosedurnya adalah dengan menggunakan metoda maximum likelihood karena nilai logaritmik P/(1-P) akan menjadi

tidak terdefinisikan.  Beberapa asumsi yang digunakan pada metoda logit adalah sebagai berikut:

(i)

(ii)

(iii)  Y1, Y2, ....., YN   seluruhnya statictically independent

(iv)  Tidak terdapat hubungan linear diantara Xik

Estimasi dengan menggunakan Maximum Likelihood

Metoda estimasi dengan menggunakan maximum likelihood memiliki tujuan akhir yang berbeda dengan metode

ordinary least square (OLS), namun memiliki proses yang sama dengan OLS dalam mencapai tujuan akhir tersebut.

Tujuan akhir dalam metode maximum likelihood dapat dijelaskan sebagai berikut.  Misalkan Pi=P(Yi=1|Xi).  Selanjutnya,

P(Yi=0|Xi)=1-Pi dan kemungkinan (probability) mendapatkan hasil observasi Yi (0 atau 1), ditunjukkan dengan

P(Yi|Xi)=PiYi(1=Pi)1-Yi.  Dalam hal ini, secara umum persamaan tersebut dapat direpresentasikan dengan:

(3)

Nilai Pi dan P(Y|X) pada persamaan diatas ditentukan oleh nilai koefisien b yang estimasinya merupakan tujuan

akhir dari metoda maximum likelihood.  Oleh karena itu, fungsi likelihood b dapat direpresentasikan dengan:

(4)

(5)

Dengan pertimbangan bahwa akan lebih mudah melakukan penjumlahan daripada menerapkan prosedur perkalian,

maka persamaan diatas dapat dikonversi menjadi:

(6)

Selanjutnya apabila diterapkan turunan pertama (first derivative) terhadap fungsi diatas, maka diperoleh persamaan

likelihood untuk model logit sebagai berikut:

j=1, ......., k (7)
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atau

j=1, ......., k (8)

Dengan memperhatikan prosedur perolehan persamaan likelihood diatas, secara singkat dapat dikatakan bahwa

pada prinsipnya metoda maximum likelihood ditujukan untuk memperoleh nilai b tertentu yang memungkinkan

diperolehnya nilai observasi Y  terbesar.

Type I & Type II Error

Keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesa nol memberikan konsekuensi berupa adanya kemungkinan

kesalahan dalam menetapkan keputusan tersebut.  Pertama, terdapat kemungkinan penetapan keputusan untuk menolak

hipotesa nol sementara seharusnya hipotesa nol tersebut tidak ditolak.  Kesalahan jenis ini seringkali disebut dengan type

I error.  Kedua, terdapat kemungkinan penetapan keputusan untuk tidak menolak hipotesa nol, sementara seharusnya

hipotesa nol tersebut ditolak.  Jenis kesalahan ini dikenal dengan sebutan type II error.  Secara ringkas jenis-jenis kesalahan

tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Pada kondisi ideal, baik type I error maupun type II

error diupayakan untuk ditekan seminimal mungkin.  Namun

demikian, upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara

bersamaan terhadap type I error dan type II error.  Oleh

karena itu, pada umumnya ditetapkan asumsi bahwa

terjadinya type I error akan berakibat lebih fatal daripada

akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya type II error5 .  Dalam hal ini, konsekuensinya adalah upaya untuk menetapkan

terjadinya type I error pada tingkat yang paling rendah, misalnya 1% atau 5% dan dilanjutkan dengan upaya untuk

meminimalkan type II error.

Kemungkinan terjadinya type I error seringkali direpresentasikan dengan notasi a dan dikenal sebagai level of

significance, sementara kemungkinan terjadinya type II error direpresentasikan dengan notasi b.  Kemungkinan untuk

tidak melakukan type II error dikenal dengan power of the test atau dengan kata lain power of the test adalah kemampuan

untuk menolak hipotesa nol yang kondisinya tidak terpenuhi6 .   Secara umum, penerapan a dan b  pada uji hipotesis

adalah dengan menetapkan a pada level tertentu, misalnya 1% atau 5%, dan kemudian mencoba untuk meminimalkan

b dengan cara memaksimalkan power of the test.

III.III.III.III.III. HASIL ESTIMASI DAN INTERPRETASIHASIL ESTIMASI DAN INTERPRETASIHASIL ESTIMASI DAN INTERPRETASIHASIL ESTIMASI DAN INTERPRETASIHASIL ESTIMASI DAN INTERPRETASI

III.1.  Hasil Estimasi

Kajian mengenai indikator awal krisis perbankan ini secara umum mengadopsi model yang diteliti oleh Hardy &

Pazarbasioglu (1999).  Dalam kaitan ini, variabel-variabel independen yang digunakan terbagi kedalam tiga kelompok

5 Damodar N. Gujarati, ≈Basic Econometrics∆, 4th.ed, p.908.
6 Ibid.
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besar, yaitu variabel sektor riil dalam rangka menjelaskan tingkat efisiensi penggunaan kredit perbankan dan perubahan

repayment capacity, variabel sektor perbankan dalam rangka menjelaskan tingkat ketahanan perbankan terhadap

perubahan-perubahan yang signifikan baik pada sisi assets maupun liabilities, dan variabel shocks yang digunakan untuk

menjelaskan faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung (melalui sektor riil) akan mempengaruhi

kondisi perbankan.  Hipothesis yang digunakan dalam kajian ini adalah:

H0 = indikator-indikator sektor riil, sektor perbankan, dan shocks tidak dapattidak dapattidak dapattidak dapattidak dapat digunakan sebagai indikator awal krisis

perbankan

H1= indikator-indikator sektor riil, sektor perbankan, dan shocks dapatdapatdapatdapatdapat digunakan sebagai indikator awal krisis

perbankan

Selanjutnya, estimasi dilakukan dengan melalui spesifikasi model sebagai berikut:

Dimana:

CSD = Krisis / severe distress PDBR = PDB Riil

KNSW = Konsumsi swasta INVS = Investasi

DPK = Dana pihak ketiga KRSW = Kredit kepada sektor swasta

REER = Real Effective Exchange Rate PDEF = Inflasi

Dalam  spesifikasi  model  diatas,  variabel independen hampir seluruhnya dalam bentuk logarithmic dan first

difference.  Dalam hal ini, penggunaan variabel independen logarithmic ditujukan untuk menjelaskan perubahan variabel

dependen yang tidak  selalu proporsional dengan perubahan yang terjadi pada variabel independen.  Sementara itu,

untuk variabel dependen (CSD) digunakan angka binary (0 dan 1), dimana angka 1 menunjukkan adanya krisis atau

severe distress dan angka 0 menunjukkan masa diluar krisis atau severe distress.

Secara umum data yang digunakan untuk kelompok variabel sektor riil meliputi pertumbuhan PDB riil (PDBR),

pertumbuhan konsumsi swasta (KNSW), dan pertumbuhan investasi (INVS).  Selanjutnya, untuk kelompok variabel sektor

perbankan digunakan data dana pihak ketiga (DPK) dan kredit kepada sektor riil (KRSW), sementara untuk kelompok

variabel shocks digunakan data inflasi (PDEF) dan nilai tukar riil (REER).

Hasil estimasi yang diperoleh melalui spesifikasi model diatas menunjukkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95%

diperoleh keterkaitan antara terjadinya krisis atau severe distress pada industri perbankan dengan pertumbuhan PDB riil,

real effective exchange rate, pertumbuhan pemberian kredit kepada sektor riil, perubahan simpanan masyarakat,

pertumbuhan konsumsi swasta.  Sementara itu, perubahan investasi dan laju inflasi tidak secara signifikan mempengaruhi

terjadinya krisis atau severe distress pada industri perbankan.  Hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan

program Eviews selengkapnya adalah sebagai berikut:

),,,,,,( PDEFREERKRSWDPKINVSKNSWPDBRfCSD =
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Sementara itu, pengujian hasil estimasi dengan

menggunakan type I & type II error menunjukkan bahwa

dengan cut-off point 10% terdapat 15 observasi atau 3,62%

yang hasil estimasinya memberikan kesimpulan bahwa

indikator-indikator sektor riil, sektor perbankan, dan shocks

yang ada tidak dapat digunakan sebagai indikator awal krisis

perbankan sementara pada kenyataannya terjadi krisis

sehingga menyebabkan terjadinya type I error.   Selain itu,

terdapat pula 59 observasi atau 14,25% yang hasil

estimasinya memberikan kesimpulan bahwa indikator-indikator sektor riil, sektor perbankan, dan shocks yang ada

menunjukkan adanya krisis sementara pada kenyataannya tidak terdapat krisis sehingga menyebabkan terjadinya type II

error.  Dengan kata lain, hasil uji type I error dan type II error menunjukkan bahwa 340 observasi atau 82,13% memberikan

kesimpulan indikator-indikator sektor riil, sektor perbankan, dan shocks dapat digunakan sebagai indikator awal krisis

perbankan.

VariableVariableVariableVariableVariable CoeficientCoeficientCoeficientCoeficientCoeficient Std. ErrorStd. ErrorStd. ErrorStd. ErrorStd. Error z=Statisticz=Statisticz=Statisticz=Statisticz=Statistic Prob.Prob.Prob.Prob.Prob.

C -2.440598 0.248.169 -9.834.404 0.0000

DLPDBR -11.51757 4.079719 -2.823130 0.0048

DL RER -6.983.535 1.554.213 -4.493.294 0.0000

DLKRS(-2) 3.291.377 1.485.540 2.207.393 0.0273

DLDPK (-2) -3.377.351 1.478.805 -2.286.931 0.0222

DLKSW (-2) 1.390.082 0.652.175 2.131.457 0.0331

DLINVS (-1) -0.910.838 0.474.818 -1.918.286 0.0551

DLPDEF (-1) -0.208.565 0.131.684 -1.583.827 0.1132

Log likelihood -103.2181 akaike info criterion 0.537.286

Restr. log likelihood -124.6481 Schwarz criterion 0.615.080

LR statistic (7 df) 42.86002 Hannan - Quin likelihood -0.249.319

Probability (L stat) Mc Fadden R-squared 0.171.924

Tabel 1
Hasil Estimasi

Correct Estimates 340 82.13

Type I Error 15 3.62

Type II Error 59 14.25

Total 414 100.00

ObservationObservationObservationObservationObservation %%%%%

Cut-off Point = 0,1Cut-off Point = 0,1Cut-off Point = 0,1Cut-off Point = 0,1Cut-off Point = 0,1

Tabel 3
Hasil Uji Type II Eror

Diagram 1
Probabilitas Terjadinya Krisis/Severe Distress pada 40 Negara Sampel
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Selanjutnya kemampuan model untuk memprediksi

terjadinya krisis atau severe distress pada industri perbankan

dapat dilihat pada diagram probabilitas krisis/severe distress

berikut:

Lebih jauh, probabilitas terjadinya krisis di Indonesia

pun dapat diprediksi dengan baik dimana lebih dari 70%

kemungkinan terjadinya krisis tahun 1997 dapat

disimulasikan melalui model yang digunakan.

III.2. Interpretasi

Dengan menggunakan spesifikasi model diatas, setidaknya potensi terjadinya krisis atau severe distress pada industri

perbankan dapat diprediksi dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu pertumbuhan PDB riil yang melambat, konsumsi

swasta yang makin meningkat, penurunan tingkat investasi, depresiasi tajam nilai tukar, pemberian kredit kepada sektor

swasta yang makin intensif, dan penurunan jumlah simpanan masyarakat yang berkelanjutan.

Peningkatan konsumsi swasta yang diiringi dengan penurunan tingkat investasi dan penurunan PDB riil dapat

diartikan sebagai penurunan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.  Hal tersebut pada

gilirannya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil usaha yang akan digunakan untuk

membayar kembali kredit yang diterimanya dari industri perbankan.  Selanjutnya, pemberian kredit yang makin intensif

dari industri perbankan memperparah kondisi yang sudah ada karena pemberian kredit tidak lagi didasarkan pada kelayakan

usaha.  Sebagai akibatnya, angka rasio kredit non lancar pada industri perbankan akan makin meningkat dan pada

gilirannya mengganggu kinerja bank.  Dengan makin terakumulasinya permasalahan pada industri perbankan yang

disebabkan oleh permasalahan di sektor riil, kepercayaan masyarakat pada industri perbankan akan terkikis dan sebagai

dampaknya terjadi penurunan simpanan masyarakat yang berkelanjutan.

Dampak lebih lanjut dari akumulasi permasalahan ini adalah pandangan dari investor luar negeri yang menganggap

bahwa indikator fundamental perekonomian Indonesia menunjukkan penurunan yang antara lain tercermin dari

menurunnya PDB riil dan meningkatnya kredit non lancar perbankan.  Sebagai akibatnya, banyak investor asing yang

kembali menarik dana yang semula diinvestasikannya dan apabila hal ini terjadi secara besar-besaran dan dalam waktu

singkat akan menyebabkan terjadinya tekanan luar biasa pada mata uang domestik sehingga menimbulkan depresiasi

tajam pada nilai tukar.  Dampak selanjutnya, depresiasi ini akan mengakibatkan turunnya repayment capacity perusahaan-

perusahaan dan bank-bank yang memiliki kewajiban dalam valuta asing yang cukup tinggi.

Kombinasi faktor-faktor negatif dari sektor riil, perbankan, maupun shocks diatas secara bersama-sama akan

memberikan tekanan pada industri perbankan yang pada pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan berat maupun

krisis perbankan.  Oleh karena itu, perkembangan indikator-indikator tertentu dari setiap sektor diatas dapat digunakan

sebagai indikator awal adanya potensi permasalahan pada industri perbankan yang apabila tidak segera ditangani akan

dapat mengakibatkan terjadinya krisis perbankan.

Diagram 2
Probabilitas Terjadinya Krisis 1997 di Indonesia
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IV. KESIMPULAN

Assessment terhadap data tahunan 40 negara (31 negara krisis/severe distress dan 9 non-krisis/severe distress)

menunjukkan bahwa faktor-faktor makroekonomi, internal perbankan, dan shocks secara bersama-sama dapat dijadikan

indikator awal terjadinya krisis/severe distress pada industri perbankan.  Beberapa indikator awal yang berasal dari faktor

makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi yang melambat, jumlah investasi yang makin menurun, dan konsumsi

swasta yang makin meningkat.  Sementara itu faktor-faktor internal perbankan yang dapat dijadikan indikator awal

antara lain adalah pemberian kredit kepada sektor swasta yang terus meningkat dan penurunan jumlah dana pihak

ketiga dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat.  Selanjutnya, dari faktor shocks beberapa indikator yang dapat

digunakan adalah laju inflasi yang makin meningkat dan nilai tukar yang terdepresiasi secara tajam dalam waktu singkat.

Untuk kasus Indonesia, indikator-indikator ekonomi yang ada saat ini cenderung mengindikasikan tidak terdapatnya

potensi krisis perbankan dalam waktu dekat.  Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan PDB yang walaupun belum optimal

namun telah menunjukkan kecenderungan meningkat, nilai tukar Rupiah yang relatif stabil, investasi yang cenderung

stagnan sejak masa krisis, pemberian kredit kepada sektor riil yang meningkat secara lambat dan juga laju inflasi yang

menunjukkan trend menurun serta posisi simpanan masyarakat yang cenderung stagnan.  Namun demikian, terdapat

satu indikator yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu konsumsi swasta yang terus meningkat.  Pada satu sisi, peningkatan

konsumsi swasta dapat menggerakkan perekonomian karena adanya permintaan barang dan jasa yang meningkat.

Akan tetapi, disisi lain peningkatan konsumsi swasta yang tidak diimbangi dengan peningkatan investasi dan produksi

dalam negeri akan menyebabkan tekanan pada harga barang dan jasa, yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan

laju inflasi dan suku bunga serta meningkatkan potensi peningkatan kredit non lancar karena menurunnya repayment

capacity debitur.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor keuangan perusahaan

yang mampu membedakan prilaku perusahaan yang masuk kelompok pailit dan tidak pailit serta untuk

membandingkan kemampuan dua teknik yang sering dipakai dalam memprediksi kepailitan. Teknik yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Discriminant Analysis dan Logistic Regression. Koefisien dari independen

variabel diestimasi dengan menggunakan simultaneous approach untuk Discriminant Analysis dan maximum

likelihood method untuk Logistic Regression.  Hasil studi menunjukkan bahwa rasio yang terkait dengan rasio

likuiditas merupakan discriminator terbaik dalam membedakan perusahaan yang pailit dengan perusahaan yang

tidak pailit. Selanjutnya, studi ini juga menunjukkan bahwa Logistic Regression merupakan pendekatan yang

relatif lebih baik dibandingkan dengan Discriminant Analysis. Hal ini dicerminkan oleh nilai correct estimates

Logistic Regression yang rata-rata lebih tinggi dari nilai correct estimates Discriminant Analysis yaitu masing-

masing sebesar  86,72% dan 78,1% untuk 1 tahun sebelum perusahaan pailit.

Keywords: Bankruptcies, logistic regression, and discriminant analysis.
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I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Permasalahan

Krisis moneter dan perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memakan biaya fiskal yang amat mahal

yaitu mencapai 51% dari PDB. Krisis tersebut telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya stabilitas pasar keuangan

dan kesehatan lembaga-lembaga keuangan yang membentuk sistem keuangan. Kestabilan pasar keuangan dan kesehatan

lembaga-lembaga keuangan yang selanjutnya mampu meredam krisis, sebenarnya merupakan interaksi dari beberapa

resiko yang harus selalu dikelola dengan baik. Salah satu resiko yang harus dikelola dengan baik sehingga tidak

menyebabkan kestabilan pasar keuangan dan kesehatan lembaga keuangan terganggu dan pada akhirnya menyebabkan

krisis adalah gagalnya perusahaan di sektor riil mengembalikan pinjaman. Kegagalan perusahaan dalam mengembalikan

pinjaman dapat dikategorikan bahwa perusahaan mengalami corporate failure.

Hasil penelitian Beaver (1966), termasuk salah satu penelitian yang sering dijadikan acuan utama dalam penelitian

tentang corporate failure. Beaver memandang perusahaan sebagai reservoir of liquid asset, which supplied by inflows

and drained by outflows. Beaver menggunakan 30 jenis rasio keuangan yang digunakan pada 79 pasang perusahaan

yang pailit dan tidak pailit. Memakai univariate discriminant anlysis sebagai alat uji statistik, Beaver menyimpulkan bahwa

rasio working capital funds flow/total  asset dan net income/total assets mampu membedakan perusahaan yang akan

pailit dengan yang tidak pailit secara tepat masing-masing sebesar 90% dan 88% dari sampel yang digunakan.

Altman (1968), melakukan penelitian pada topik yang sama seperti  topik penelitian yang dilakukan oleh Beaver

tetapi Altman menggunakan teknik multivariate discriminant analysis dan menghasilkan model dengan 7 rasio keuangan.

Dalam penelitiannya, Altman menggunakan sampel 33 pasang perusahaan yang pailit dan tidak pailit dan model yang

disusunnya secara tepat mampu mengidentifikasikan 90% kasus kepailitan pada satu tahun sebelum kepailitan terjadi.

Penelitian dengan topik kebangkrutan/kepailitan perusahaan terus dilakukan oleh para peneliti, perkembangan

terakhir penelitian dengan topik kebangkrutan atau kepailitan terletak pada alat uji statistiknya. Ohlson (1980) adalah

peneliti pertama yang menggunakan analisa logit untuk memprediksi kepailitan. Pada penelitiannya, Ohlson

menggunakan 105 perusahaan yang pailit dan 2058 perusahaan yang tidak pailit serta menemukan bahwa 7 rasio

keuangan mampu mengidentifikasikan perusahaan yang akan pailit dengan tingkat ketepatan yang mendekati hasil

penelitian Altman.

Pentingnya persoalan corporate failure juga didukung oleh Krugman yang mengulas mengenai global financial

downturns dan memasukkan teori balance sheet fundamentals sebagai signal dari krisis yang akan terjadi (Krugman,

1999). Walaupun penelitian corporate failure telah banyak dilakukan, tampaknya penelitian mengenai hal ini akan terus

berlanjut karena perkembangan dunia usaha yang begitu cepat sehingga selalu menimbulkan pertanyaan apakah faktor-

faktor yang menyebabkan perusahaan pailit/bangkrut masih tetap sama ?

I.2. Permasalahan

Perlunya pengindentifikasian faktor-faktor yang menyebabkan corporate failure sehingga stabilitas sistem keuangan

dan kesehatan lambaga keuangan dapat dikelola dengan baik, untuk selanjutnya gejala-gejala krisis dapat terindentifikasi

sehingga kerugian yang diderita Indonesia akibat krisis yang mungkin terjadi dapat diminimalisir, harus selalu dilakukan.

Berdasarkan kondisi itu maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Faktor-faktor keuangan apakah yang mampu membedakan prilaku perusahaan yang masuk kelompok pailit dan

tidak pailit.

2. Apakah Discriminant Analysis atau Logistic Function yang memberikan hasil pengujian yang terbaik dalam melakukan

prediksi perusahaan yang akan pailit.

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor keuangan perusahaan yang mampu membedakan prilaku

perusahaan yang masuk kelompok pailit dan tidak pailit.

2. Mendapatkan alat uji statistik yang terbaik untuk digunakan dalam memprediksi kepailitan.

I.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

1. KREDITUR DAN INVESTOR

Kreditur berkepentingan untuk mengetahui apakah perusahaan penerima pinjaman mampu mengembalikan

pinjaman mereka. Investor berkepentingan untuk mengetahui apakah perusahaan yang menerima dana mereka adalah

perusahaan yang sehat dan dapat memberikan return optimal dari investasi yang mereka tanam. Kreditur dan investor

dapat menggunakan hasil penelitian sebagai informasi untuk melakukan tindakan investasi mereka, baik berupa pinjaman

maupun pembelian saham sehingga potensi kerugian yang mereka hadapi dapat diminimalisir.

2. AUDITOR

Di sisi lain, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah ada keraguan yang mendasar atas kemampuan

klien mereka untuk tetap beroperasi going concern. Menurut pernyataan standar auditing No.30, IAI 1993, apabila

auditor menyimpulkan adanya keraguan yang mendasar atas kemampuan klien mereka untuk terus beroperasi going

concern, auditor tersebut berkewajiban untuk mengungkapkan kenyataan tersebut dalam laporan audit mereka. Kegagalan

auditor dalam memprediksi klien mereka yang akan pailit digolongkan sebagai kegagalan audit (Taylor dan Glezen 1994)

dan dapat menyebabkan biaya tuntutan hukum yang cukup besar. Semakin banyak masalah tuntutan hukum terhadap

auditor maka akan menyebabkan biaya kegagalan audit lebih tinggi lagi dan mendorong perusahaan audit untuk

meningkatkan teknik prediksi kepailitan yang digunakan.

3. BANK INDONESIA DAN PEMERINTAH

Seperti diungkapkan dimuka bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi faktor-faktor

resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan kesehatan lembaga-lembaga keuangan, sehingga untuk

selanjutnya dengan pengindentifikasian tersebut maka faktor-faktor resiko dapat dikelola dengan tepat. Dari sudut pandang

ini maka hasil penelitian akan bermanfaat bagi Bank Indonesia dan Pemerintah.

Bagi Bank Indonesia, khususnya Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Direktorat Pengawasan Bank,

dan Direktorat Pemeriksaan Bank adalah unit kerja yang berkepentingan terhadap corporate failure. Sedangkan bagi
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Pemerintah, Bappepam merupakan otoritas pengawas pasar modal yang akan dominan menggunakan hasil penelitian

ini. Bagi Bank Indonesia, salah satu tugas pengawas/pemeriksa bank adalah mendapatkan keyakinan bahwa bank telah

beroperasi dengan hati-hati guna menjaga kepentingan deposan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Agar

lebih tajam dalam melakukan analisis yang berhubungan dengan tugasnya diatas maka pengawas/pemeriksa bank dapat

menggunakan indikator corporate failure sebagai salah satu alat bantu untuk menilai kualitas kredit yang disalurkan

bank. Dengan alat bantu analisis yang didasari hasil penelitian ini diharapkan bank yang menyalurkan kredit kepada

perusahaan yang tidak sehat dapat dideteksi sedini mungkin. Dan pada akhirnya, pengawas dapat menilai seberapa

besar resiko kredit yang dihadapi bank, apa saja yang sudah dilakukan bank untuk menangani resiko tersebut dan

tindakan apa yang perlu dilakukan terhadap bank dimaksud. Kemudian, pengawas/pemeriksa/pembuat kebijakan dapat

mengevaluasi apakah resiko tersebut berpotensi sistemik, misalnya karena debitur terkait adalah perusahaan besar yang

juga dibiayai oleh bank-bank lain.

I.5. Sistematika Penulisan Laporan Hasil Penelitian

Agar penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca

maka laporan penelitian ini dibagi menjadi sebagai berikut :

Bab I, bab pertama yang berisikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian,

manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II, berisikan landasan teoritis dan studi empiris yang memaparkan konsep-konsep teori teknik penelitian corpo-

rate failure, pengertian kepailitan, dan kegunaan laporan keuangan.

Bab III, merupakan bab metodologi penelitian yang secara rinci akan memaparkan model yang akan digunakan

dalam penelitian ini, notasi, devinisi variabel dan pengukuran variabel, teknik pengambilan data serta karakteristik data

yang diperoleh.

Bab IV, adalah bab yang berisikan hasil analisis data yang dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama, merupakan

statistik deskriptif dari data tersebut, dan kedua, merupakan uraian yang mambahas hasil pengujian statistik yang dilakukan

atas data yang tersedia.

Bab V, merupakan bab terakhir. Bab ini menceritakan kesimpulan, implikasi kebijakan, saran dan keterbatasan

penelitian. Pada bab akhir ini juga akan diuraikan mengenai kelemahan penelitian dan saran-saran yang bisa

dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan penelitian ini serta saran untuk studi lanjutan agar dapat diperoleh

hasil yang lebih baik.

II STUDI LITERATUR

II.1. Perkembangan Teknik Penelitian Corporate Failure

Beaver merupakan salah satu akademisi yang menjadi pioneer dalam meneliti corporate failure dan penelitiannya

sering dianggap sebagai milestone penelitian corporate failure. Pendekatan yang dipakai Beaver adalah univariat, yaitu

setiap rasio, tanpa diikuti oleh rasio lainnya, diuji kemampuannya untuk memperkirakan corporate failure. Altman

(1968) mencoba memperbaiki penelitian Beaver dengan menerapkan multivariate linear discriminant analysis (MDA),

suatu metode yang kerap dibuktikan memiliki keterbatasan. Teknik MDA yang digunakan oleh Altman merupakan
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suatu teknik regresi dari beberapa uncorrelated time series variables, dengan menggunakan cut-off value untuk

menetapkan kriteria klasifikasi masing-masing kelompok. Kelebihan penggunaan teknik MDA ini adalah seluruh ciri

karakteristik variabel yang diobservasi dimasukkan, bersamaan dengan interaksi mereka. Altman juga menyimpulkan

bahwa MDA mengurangi jarak pengukuran/dimensionality dari para peneliti dengan menggunakan cut-off points.

Pada  umumnya,  karena  MDA  mudah  digunakan  dan  diinterpretasikan,  MDA  sering  menjadi  pilihan  para  peneliti

corporate failure selama ini.

Namun demikian, dalam menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi corporate failure, teknik MDA

menggunakan metode error yang mengikuti karakteristik data yang digunakan. Dengan kondisi tersebut, issu penting

yang banyak didiskusikan di literatur-literatur penelitian adalah pada penggunaan asumsi proporsionalitas dan zero

intercept  dari rasio keuangan (Lev and Sunder, 1979, Whittington, 1980; McDonald and Morris, 1984; Rees, 1990;

Keasey and Watson, 1991). Dengan demikian, secara keseluruhan, bukti empiris yang dihasilkan menjadi lebih tidak

pasti dan belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa bentuk rasio yang lebih canggih akan lebih baik dari

rasio dasar tersebut. Untuk alasan tersebut, rasio-rasio sederhana masih tetap digunakan dalam kebanyakan studi

corporate failure.

Masalah lain yang terkait dengan MDA pada prediksi corporate failure adalah masalah normalitas data, in-

equality dari matriks dispersion dari seluruh kelompok dan non-random-sampling dari perusahaan yang fail maupun

tidak fail. Setiap masalah tersebut menyebabkan output regresi menjadi bias.

Para peneliti pada umumnya, tampak mengabaikan keterbatasan tersebut dan tetap melanjutkan penelitian Altman,

dengan harapan mendapatkan model yang lebih akurat lagi. Beberapa contoh dari penelitian lanjutan tersebut adalah:

1) Proyek probability membership classes yang dilakukan Deakin, 1972;

2) Penggunaan quadratic classifier (Altman, Haldeman and Narayanan, 1977);

3) Penggunaan cashflow based model (Gentry, Newbold and Whitford, 1987);

4) Penggunaan informasi laporan keuangan triwulanan (Baldwin dan Glezen, 1992);

5) Current cost information (Aly, Barlow dan ones, 1992; Keasy dan Watson, 1986).

Tetapi, tidak ada satupun dari penelitian itu yang memberikan keakuratan lebih baik dibanding penelitian Altman.

Lebih lanjut, pada kebanyakan kasus, aplikasi pemakaian model-model kepailitan tersebut menghadapi kesulitan karena

model-model yang digunakan ternyata lebih kompleks.

Yang perlu mendapatkan perhatian mengenai perkembangan teknik pengujian statistik yang digunakan untuk

memprediksi kepailitan adalah teknik pengujian statistik yang digunakan Ohlson. Ohlson pada tahun 1980, menggunakan

logistic regression (logit analysis) untuk memprediksi kepailitan, suatu metode yang menghindari keterbatasan teknik

MDA. Pada Logit analysis, asumsi multivariate normal distribution diabaikan. Dengan adanya asumsi inilah maka

keterbatasan yang terdapat pada teknik pengujian statistik untuk kepailitan dengan menggunakan MDA dapat diatasi

oleh Logit. Logit, bersama dengan probit analysis (variasi dari logit), disebut sebagai conditional probability model

karena Logit menyediakan conditional probability dari observasi  yang berasal dalam suatu kelompok.

Pertimbangan lain untuk memilih Logit antara lain karena Logit model memiliki keunggulan secara statistik. Namun

demikian, model tersebut perlu dimodifikasi untuk menjamin kevalidan koefisien parameter dengan pengaruh kelompok

yang ditimbulkan oleh panel data.
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II.2. Informasi yang Diperoleh Dari Laporan Keuangan

Penelitian mengenai Corporate Failure diawali dari analisa rasio keuangan. Alasan utama digunakannya rasio

keuangan karena laporan keuangan lazimnya berisi informasi-informasi penting mengenai kondisi dan prospek perusahaan

tersebut di masa datang (Fraser, 1995). Laporan keuangan merupakan laporan kinerja masa lalu perusahaan yang sering

digunakan sebagai prediksi kinerja perusahaan di masa datang. Keputusan-keputusan yang diambil manajemen perusahaan

biasanya terkait dengan 2 informasi utama. Pertama, informasi yang tercantum pada kelompok pendapatan dan biaya,

dan kedua, waktu terjadinya transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tersebut. Pada beberapa kasus, manajemen

termotivasi untuk tidak jujur sepenuhnya dalam melaporkan pendapatan dan jumlah pajak yang harus dibayar. Manajemen

juga terkadang melaporkan peningkatan laba, hanya untuk menarik investor atau untuk mengatasi tekanan keuangan

yang sedang dihadapi perusahaan.

Penggunaan rasio keuangan untuk membuat pernyataan mengenai kemampuan going concern suatu usaha

merupakan teknik yang banyak dipakai. Rasio keuangan merupakan ukuran pengganti dalam mengobservasi karakteristik

sebenarnya dari suatu perusahaan.

Studi yang menggunakan rasio keuangan mulai dilakukan pada tahun 1930-an dan kemudian beberapa studi

lanjutan lebih menekan pada kepailitan usaha. Kebanyakan hasil penelitian tersebut meyakini bahwa perusahaan yang

pailit memiliki rasio yang berbeda dari perusahaan yang tidak pailit. Secara umum, rasio yang mengukur profitabilitas,

likuiditas dan solvabilitas telah berhasil menunjukkan keberhasilan sebagai indikator kepailitan usaha.

Dalam melakukan penelitian mengenai kepailitan, Beaver(1966) menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai

berikut : cash flow/total debt, current assets/current liabilities, net income/total assets, total debt/total asset, working

capital/total assets.

Altman (1968) yang mengadakan penelitian kebangkrutan setelah Beaver, kembali menggunakan rasio keuangan

sebagai faktor-faktor yang dapat dilihat untuk mengindikasikan kebangkrutan suatu perusahaan. Adapun rasio-rasio

keuangan yang digunakan Altman (1968) adalah Current Assets/current Liabilities, Market Value of Equity/Book Value of

Debt, Net Sales/Total Asset, Operating Income/Total Asset,EBIT/Total Interest Payments, Retained Earnings/Total Assets,

Working Capital/Total Assets, Working Capital/total Assetes, Retained Earnings/Total Assetes, Earnings Before Ineters

and taxes/total assets, market value equity/book value of total debt, sales/total sales.

Dengan pengujian statistik Logistik Regresion Ohlson (1980) kembali melakukan penelitian rasio-rasio keuangan

yang dapat dijadikan indikator untuk melihat kepailitan suatu perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang digunakan Ohlson

dalam melakukan penelitiannya dapat diuraikan sebagai berikut : total liabilities/total assets, working capital/total assets,

current liabilities/current assets.

II.3. Kepailitan Perusahaan

II.3.1. Definisi Kepailitan Yang Lazim Digunakan Dunia Internasional

Standard & Poors (S&P) mengartikan kepailitan (default) sebagai:

The first occurrence of a payment default on any financial obligation, rated or unrated, other than a financial

obligations subject to a bona fide commercial dispute; an exception occurs when an interest payment missed on the due

date is made within the grace period.
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Sedangkan pengertian kepailitan oleh ISDA (International Swaps and Derivatives Association) adalah terjadinya

salah satu kejadian-kejadian berikut ini:

1. Perusahaan yang mengeluarkan surat hutang berhenti beroperasi (pailit)

2. Perusahaan tidak solven atau tidak mampu membayar utang

3. Timbulnya tuntutan kepailitan

4. Proses kepailitan sedang terjadi

5. Telah ditunjuknya receivership

6. Dititipkannya seluruh aset kepada pihak ketiga

Teori keuangan mengasumsikan bahwa sistem kepailitan yang sempurna memberikan manfaat yang cukup

berharga bagi perekonomian. Pada umumnya dikenal dua macam biaya yang akan terjadi pada perusahaan yang

pailit, yaitu direct cost dan indirect cost. Direct cost merupakan biaya yang langsung dikeluarkan oleh perusahaan

tersebut untuk membayar pengacara, akuntan dan tenaga professional lain untuk merestrukturisasi keuangannya

yang kemudian akan dilaporkan kepada para kreditur. Selain itu, bunga yang dibayar perusahaan untuk pinjaman

selanjutnya yang biasanya jauh lebih mahal juga merupakan direct cost dari kepailitan. Sedangkan indirect cost merupakan

potensial loss yang dihadapi perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan tersebut, seperti kehilangan

pelanggan dan supplier, kehilangan proyek baru karena manajemen berkonsentrasi kepada penyelesaian kesulitan

keuangan jangka pendek.  Hilangnya nilai perusahaan saat Manager atau Hakim melikuidasi perusahaan yang masih

memiliki Net Present Value positif juga merupakan indirect cost dari kepailitan. Melihat direct dan indirect cost perusahaan

yang mengalami kesulitan keuangan cukup tinggi, pengadilan kepailitan modern berusaha untuk mempertahankan

perusahaan sebagai going concern dan menangani tagihan kreditur secepatnya. Hukum kepailitan yang sudah mapan

memberikan proteksi bagi kreditur dan juga memberikan mekanisme yang baik untuk menyelesaikan perselisihan

antar pihak dengan lebih cepat. Dengan menghilangkan ketidakpastian, sistem kepailitan yang sudah mapan tersebut

akan mendorong pengusaha dan perusahaan besar mengambil risiko yang lebih besar lagi. Hal itu juga dapat menurunkan

biaya modal dengan cara meminta ahli keuangan untuk menghitung/memperkirakan bagaimana kreditur dibayar saat

terjadi default.

II.3.2. Kepailitan di Indonesia

Pengertian failure (kepailitan) di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 tahun 1998

tentang Perubahan Atas UU Kepailitan, yang menyebutkan:

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu

dan tidak dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya

sendiri, maupun atas permintaan satu atau lebih krediturnya.

2. Permohonan sebagaimana disebut dalam butir di atas dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan

umum.

UU kepailitan pada dasarnya menyatakan bagaimana menyelesaikan sengketa yang muncul di kala satu perusahaan

tidak bisa lagi memenuhi kewajiban utang, juga bagaimana menangani pertikaian antar individu yang berkaitan dengan

bisnis yang dijalankan. Ada beberapa kriteria penting:
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1. Pembukuan harus jelas. Penilaian aktiva harus transparan dan dengan cara yang diakui umum (internasional standar);

2. Tingkat gradasi utang piutang berdasarkan tanggungan menentukan siapa yang didahulukan dalam menyelesaikan

masalah utang. Misalnya: sebuah perusahaan bangkrut, siapa yang berhak memperoleh pembayaran terlebih dahulu

dan siapa yang kemudian;

3. Acara hukum perdata mengatur siapa yang berkepentingan, pihak pengatur kebangkrutan, pengadilan mana yang

kompeten dan bagaimana cara/proses yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perkara ini;

4. Penetapan sanksi oleh pengadilan yang berwenang andaikata satu pihak tidak memenuhi janji. Berapa waktu yg

diberikan kepada perusahaan yang merasa mampu membereskan utang-utangnya sendiri;

5. Sekalipun dinyatakan pailit, tentunya perusahaan masih bisa berjalan sementara. Dalam hal ini ditetapkan persyaratan-

persyaratannya dan siapa yang harus mengawasi proses penyehatannya. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit

tidak perlu langsung menghentikan semua kegiatannya. Mereka harus diberi kesempatan untuk membereskan

keuangan dan kegiatan yang lain demi kepentingan penagih utang.

6. Penyelesaian sengketa boleh dijalankan lewat arbitrase di luar pengadilan

Perusahaan dinyatakan pailit/bangkrut apabila dalam jangka waktu tertentu tidak bisa melakukan pembayaran

pokok dan atau bunganya. Kepailitan juga bisa diminta pemilik perusahaan atau juga oleh para penagih utang.

Selain istilah kepailitan seperti yang diuraikan di atas, dalam dunia bisnis dikenal pula istilah delisted. Peraturan

Pencatatan Bursa Efek Jakarta No.1B tahun 2000 dan 2001 menyebutkan pengaturan delisted sebagai berikut:

1. Delisting dapat dilakukan baik atas permohonan emiten maupun diputuskan oleh Bursa. Dalam hal delisting diputuskan

oleh Bursa terlebih dahulu wajib mendengar pendapat dari Komite Pencatatan Efek.

2. Delisting atas permohonan emiten hanya dapt dilaksanakan apabila hal tersebut telah diputuskan oleh RUPS dan

emiten yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa.

3. Delisting atas permohonan emiten diajukan 2 (dua) bulan sebelum tanggal delisting diberlakukan dengan

mengemukakan alasannya serta melampirkan berita acara RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas.

4. Dalam hal permohonan delisting dipenuhi, bursa wajib mengumumkan rencana delisting tersebut sekurang-kurangnya

30 hari sebelum tanggal delisting diberlakukan.

5. Emiten yang efeknya tercatat di bursa yang mengalami salah satu kondisi tersebut di bawah ini, dipertimbangkan

untuk dikenakan delisting:

a. Selama 3 tahun berturut-turut menderita rugi, atau terdapat saldo rugi sebesar 50% atau lebih dari modal disetor

dalam neraca perusahaan pada tahun terakhir;

b. Selama 3 tahun berturut-turut tidak membayar deviden tunai (untuk saham). Melakukan tiga kali cedera janji (untuk

obligasi);

c. Jumlah modal sendiri kurang dari Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

d. Jumlah pemegang saham kurang dari 100 pemodal (orang/badan) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berdasarkan

laporan bulanan emiten/Biro Administrasi Efek;

e. Selama 6 bulan berturut-turut tidak terjadi transaksi;

f. Laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan yang ditetapkan

oleh BAPEPAM;
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g. Melanggar ketentuan bursa pada khususnya dan ketentuan pasar modal pada umumnya;

h. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kepentingan umum berdasarkan keputusan instansi yang berwenang;

i. Emiten dilikuidasi baik karena merger, penggabungan, bangkrut, dibubarkan (reksadana) atau alasan lainnya;

j. Emiten dinyatakan pailit oleh pengadilan

k. Emiten menghadapi gugatan/perkara/peristiwa yang secara material mempengaruhi kondisi dan kelangsungan hidup

perusahaan;

l. Khusus untuk emiten reksadana, nilai kekayaan bersih (nilai asset value) turun menjadi kurang dari 50% dari nilai

perdana yang disebabkan oleh kerugian operasi.

III METODOLOGI

III.1. Spesifikasi Model

Discriminant analysis dan logistic regression adalah teknik statistik yang paling sesuai apabila variabel dependennya

berbentuk non metrik atau kategorik (misalnya laki-laki & perempuan; pailit dan tidak pailit). Di kebanyakan kasus,

variabel dependen terdiri dari dua grup atau kelompok, misalnya kelompok laki-laki versus kelompok perempuan atau

kelompok perusahaan yang pailit versus kelompok perusahaan yang tidak pailit. Dapat juga terjadi tiga pengelompokkan

seperti kelompok rendah, kelompok sedang dan kelompok tinggi. Dicriminant analaysis mampu menyelesaikan regresi

dengan dua atau lebih kelompok variabel dependen. Apabila dua kelompok variabel dependen digunakan, teknik tersebut

lazim disebut sebagai two-group discriminant analysis. Apabila tiga kelompok variabel dependen yang digunakan, biasanya

sering disebut sebagai Multivariate Discriminant Analysis. Logistic regression, lebih dikenal sebagai logit analysis, terbatas

untuk dua kelompok, walaupun alternatif formula yang lebih kompleks dapat menangani lebih dari dua kelompok

variabel dependen.

Discriminant AnalysisDiscriminant AnalysisDiscriminant AnalysisDiscriminant AnalysisDiscriminant Analysis

Analisis diskriminan mencoba menghasilkan kombinasi linear terbaik dari dua atau lebih variabel independen yang

akan memisahkan kelompok yang pailit dari kelompok yang tidak pailit. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada

aturan statistik yang memaksimalkan varians between-group dengan varians within group. Hubungan tersebut dicerminkan

dari rasio between group variance terhadap within group variance.

Persamaan dalam fungsi diskriminan merupakan kombinasi linear dari rasio keuangan kelompok perusahaan yang

akan menghasilkan axis baru Z yang merupakan garis diagonal dengan sudut 45 derajat dari rasio-rasio keuangan yang

digunakan. Axis baru, atau Z tersebut, memberikan maksimum kemampuan untuk membedakan antara dua kelompok

perusahaan. Axis baru Z ini disebut discriminant function dan proyeksi suatu titik pada discriminant function ini disebut

discriminant score. Z sebagai fungsi diskriminan akan menentukan nilai w1 dan w2 dari discriminant function di atas agar

memaksimumkan nilai lambda (l).

     Between group sum of square

λ =

       Within group sum of square
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Discriminant function didapat dengan memaksimumkan nilai λ dan disebut sebagai Fisher»s linear discriminant

function. Penilaian signifikansi variabel diskriminan dapat dilihat dari rata-rata rasio keuangan apakah berbeda secara

signifikan untuk perusahaan yang pailit dan tidak pailit.

Discriminant analysis menghasilkan kombinasi linear dari persamaan sebagai berikut :

Z = ω1 x1 + ω 2 x2 +º+ ω n xn

Dimana:

Z = score diskriminan

ω i = bobot diskriminan

xi = variable independen (rasio keuangan)

Selanjutnya, setiap perusahaan yang ada dalam sampel akan memiliki satu angka komposit diskriminan yang kemudian

dibandingkan dengan cut-off value yang ada, sehingga dapat ditentukan masuk kelompok yang mana perusahaan

tersebut.

Discriminant analysis memberikan hasil terbaik apabila variabel dalam setiap kelompok mengikuti distribusi normal

multivariat dan matriks kovarians untuk setiap kelompok adalah sama. Namun demikian, beberapa penelitian yang lalu

menunjukkan bahwa, khususnya perusahaan yang pailit, melanggar asumsi normalitas dan melanggar asumsi matriks

kovarians yang sama untuk setiap kelompok. Bahkan, seringkali multikolinearitas diantara variabel independen menjadi

masalah yang serius, khususnya apabila prosedur stepwise digunakan (Hair et al. 1992). Namun demikian, studi empiris

yang lalu membuktikan bahwa masalah yang terkait dengan asumsi normalitas tidak melemahkan kemampuan klasifikasi

(membedakan kelompok pailit dari yang tidak pailit), namun melemahkan kemampuan prediksi model tersebut.

Metode Estimasi Discriminant Analysis

Metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diskriminan adalah metode simultan dan metode

stepwise. Metode simultan menyelesaikan persamaan dengan cara memasukkan seluruh variabel secara bersama-sama

ke dalam fungsi diskriminan tanpa melihat terlebih dahulu kemampuan discriminate masing-masing variabel tersebut.

Metode ini kemudian memilih variabel-variabel yang memiliki kemampuan discriminate terbaik. Sedangkan proses metode

stepwise dimulai dengan memilih variabel independen yang memiliki kemampuan discriminate terbaik. Kemudian

persamaan tersebut disandingkan dengan variabel independen lain yang memiliki kemampuan discriminate terbaik sampai

kemudian kombinasi variabel tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan discriminate. Metode simultan yang

digunakan dalam penelitian ini sudah termasuk dalam paket program SPSS yang dipakai.

Sebelum discriminant function terbentuk berdasarkan diskriminan analisis terdapat beberapa hal yang perlu

diperhatikan dari output diskriminan analisis yaitu:

1. Melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok perusahaan. Untuk melihat perberbedaan

yang signifikan ini dilakukan dengan uji t test atau Wilk»s Lambda test statistik. Semakin kecil nilai Wilk»s Lambda,

semakin besar kemungkinan tidak adanya perbedaan yang signifikan antar dua kelompok. Untuk menguji signifikansi

nilai Wilk»s Lambda, nilai tersebut dapat dikonversikan ke dalam F rasio.

2. Selanjutnya, untuk menguji signifikansi statistik dari fungsi diskriminan digunakan multivariate test of significance.

Pada pengujian ini digunakan nilai Wilk»s Lambda atau dapat juga diaproksimasi dengan statistic Chi-Square. Selain
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melihat nilai wilk»s Lambda dan Chi Square perlu juga dilihat signifikan. nilai Wilk»s Lambda tersebut yang dibandingkan

dengan tingkat kesalahan yang ditetapkan, bila lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima maka dapat

dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan.

3. Analisis cannonical correlation yang dikuadratkan untuk menentukan seberapa besar kemampuan variabel-variabel

independen dapat menjelaskan perbedaaan yang terjadi antara kedua kelompok perusahaan.

4. Koefisien yang akan dipakai dalam persamaan diskriminan diambil dari table Standardized Cannonical Discriminant

Function Coefficient.

5. Sedangkan untuk menentukan cutt off point, perlu dilihat nilai variabel yang terdapat pada table structure matrix.

Logistic Regression

Logistic Regresion dipakai untuk menguji probabilitas terjadinya variabel dependen mampu diprediksi oleh variabel

Independen. Mayer dan Pifer (1970) menerapkan limited dependent variable regression model dalam penelitian mereka.

Pendekatan ini menggunakan simbol ≈1∆ untuk perusahaan yang pailit dan ≈0∆ untuk yang tidak pailit. Ahli ekonometrika

mengidentifikasi model ini sebagai linear probability model (LPM). Namun demikian, Gujarati berpendapat, pendekatan

ini tidak menjamin hasil estimasi akan berada di wilayah antara 1 dan 0, untuk itu, estimasi persamaan regresi harus

diberikan batasan. Pendekatan Logistic Regression dapat dipakai untuk menyelesaikan LPM (Aldric & Nelson. 1984)

sehingga dapat menjamin hasil estimasi akan berada antara 0 dan 1. Persamaan yang dibangun adalah :

(1)

dimana:

yi = variabel dependen dari data cross section i dan periode waktu t

b1 = intercept untuk seluruh data cross section i dan periode waktu t

bk =  koefisien dari variabel independen k untuk seluruh data cross section i dan periode waktu t

Xik =  variabel independent yang ke kth untuk data cross section i dan periode waktu t

ei = gangguan untuk data observasi I

Asumsi yang digunakan disini adalah nilai rata-rata gangguan adalah 0 atau E(µi I Xi) = 0;  varians µi dari setiap nilai

X adalah sama atau var (µi I Xi) = (µi
2 I Xi) = s2;  tidak ada autokorelasi antar gangguan atau cov (µI, µj I Xi, Xj) = 0.

 Dari persamaan 1, diperoleh unconstrained probability estimate (zi). Misalnya Pi adalah probabilitas bahwa perusahaan

dikategorikan sebagai pailit dan P=(1-Pi) merupakan probabilitas bahwa suatu perusahaan dikategorikan sebagai tidak

pailit  maka fungsi logit menjadi sebagai berikut:

Dengan manipulasi aljabar, Pi dapat diselesaikan dengan persamaan berikut:

y x ei

k

K

k ik
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Konstanta dan koefisien variabel independen dari

persamaan 1 dapat dicari dengan menggunakan

pendekatan maximum likelihood. Pendekatan ini

menghitung intercept dan koefisien konstanta sedemikian

rupa sehingga kemungkinan pengamatan nilai Y (variabel

dependen) adalah semaksimal mungkin sehingga

mendekati nilai yang sebenarnya. Dengan logistic treat-

ment, Pi akan berada di kisaran 1 dan 0, sehingga diperoleh

grafik berikut:

 

P
e

e
i

z

z=
+( )1

Metode Estimasi Logistic Regression

Metoda estimasi yang digunakan untuk menyelesaikan Logistic Regression adalah maximum likelihood. Tujuan

akhir dari metode maximum likelihood adalah untuk memperoleh nilai konstanta tertentu yang memungkinkan

diperolehnya nilai observasi Y  yang paling besar. Secara umum persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

j=1, ......., k

Berbeda dengan Discriminant Analysis, pada Logistic Regression, kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan dari out-

put logistic regression adalah :

1. Goodness-Of-Fit (Pseudo R2)

Tradisional R2 kurang sesuai utuk model dengan variabel dependen yang terbatas (Aldrich and Nelson, 1984)

karena nilai dependen variabel adalah 0 atau 1. Kriteria sukses dari tradisional estimasi R2 adalah tingkat dimana

error  of  variance  diminimalkan  dan pada saat yang sama model logit menggunakan kriteria maximum

likelihood.

Studi-studi sebelumnya menggunakan beberapa metode untuk mengukur pseudo R2. beberapa survey, seperti

yang digunakan oleh McFadden (1973), Aldrich and Nelson (1984) dan McKelvey and Zavoina (1975)

menunjukkan bahwa pseudo R2 yang dihitung dengan teknik yang berbeda, akan menghasilkan nilai yang

yang berbeda walaupun menggunakan model dan data yang sama. Untuk menentukan pseudo R2 yang terbaik

merupakan hal yang arbitrary. Zimmerman (1996) menyarankan pseudo R2 dari model McKelvey and Zovoina

(R2
MZ) memberikan nilai terbaik. Namun demikian, R2

MZ memberikan nilai yang lebih sensitif terhadap misspesifikasi

dalam error term daripada pseudo R2 nya McFadden, khususnya pada model binary probit dan logit. Untuk

penelitian ini, akan digunakan pseudo  R2 Mc Fadden.
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2. Test For Specifiation Errors

Penelitian ini juga menguji kemampuan regresi dalam memperkirakan kemungkinan perusahaan yang akan

pailit dengan menggunakan seluruh oebservasi. Hasil dari model ini adalah sekumpulan probability numbers

antara 0 dan 1. Dengan menggunakan cutt-off point tertentu, model ini menghasilkan estimasi dengan 3

kategori: correct estimates, ≈error I type∆ estimates dan ≈error II type∆ estimates. Cut-off point adalah titik

untuk menentukan apakah suatu perusahaan dikelompokkan sebagai perusahaan yang akan pailit atau tidak

pailit.

Pendekatan ini telah banyak digunakan oleh peneliti dalam mengestimasi kemungkinan suatu perusahaan

akan pailit (Martin, 1977; Sinkey, 1975; Bovenzi, Marino and McFadden, 1983; Korobow and Stuhr, 1976,

1983; Espahbodi, 1991). Misalnya, nilai cut-off point yang ditetapkan adalah 0.5, arti nilai ini adalah apabila

nilai estimasi yang dihasilkan model adalah > 0.5 artinya sample tersebut masuk kedalam kelompok pailit dan

apabila nilai estimasi yang dihasilkan model adalah <0.5 artinya sample tersebut masuk ke dalam kelompok

tidak pailit. Error Type I terjadi ketika model menghasilkan nilai estimasi >0.5 untuk perusahaan yang tidak

pailit. Sedangkan Error II type terjadi ketika model menghasilkan nilai estimasi <0.5 untuk perusahaan yang

pailit. Semakin rendah nilai cut-off point, semakin besar jumlah perusahaan yang diperkirakan pailit dan semakin

sedikit jumlah perusahaan yang diprediksi tidak pailit.

Pemilihan cut-off point memainkan peran penting dalam menghitung error type. Perbandingan perusahaan yang

pailit dengan yang tidak pailit merupakan kriteria terbaik untuk menentukan nilai cut-off point. Misalnya, sample yang

terdiri dari 50% perusahaan pailit dan 50% perusahaan yang tidak pailit akan menggunakan cut-off point 0.5, sedangkan

sample yang terdiri dari 60% perusahaan pailit dan 40% tidak pailit akan menggunakan cut-off point 0.4.

III.2. Deskripsi Variabel dan Data Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan pada dalam studi ini adalah variabel-variabel dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas

dan rasio solvabilitas.

Likuiditas:

Jumlah dana tunai yang diperlukan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya, dan biasanya sangat tergantung

pada sifat bisnis perusahaan tersebut. Pada umumnya manajemen kurang menyukai penggunaan benchmark tertentu

untuk  rasio  likuiditasnya. Walaupun begitu, perusahaan pada umumnya kekurangan liquid assets segera sebelum

episode kepailitan terjadi dan biasanya perusahaan tersebut meminjam lebih banyak lagi untuk mengelola kewajiban

jangka pendeknya. Hasil penelitian yang lalu menunjukkan rasio yang sering muncul digunakan dalam model prediksi

kepailitan adalah rasio seperti short term debt/revenue from operations dan rasio cash/total aset.

Profitabilitas:

Profitabilitas perusahaan harus dilihat sebagai faktor pendorong dalam memantau aspek likuiditas dan solvabilitas.

Dalam jangka panjang, perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang cukup dari usahanya sehingga mampu membayar

kewajibannya. Kerugian yang terus menerus akan segera memperburuk aspek solvabilitas perusahaan, dan apabila
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perusahaan akan memperluas usahanya, perusahaan memerlukan retained earning untuk memenuhinya kebutuhannya.

Dalam jangka pendek, kerugian segera akan menurunkan likuiditas perusahaan. Lebih lanjut, profitabilitas perusahaan

akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dari luar. Aspek profitabilitas biasanya

langsung menggunakan ukuran return on capital.

Solvabilitas:

Apabila pasar tidak sempurna, struktur permodalan akan penting bagi hubungan kontraktual antara shareholders

dan debtholders. Semakin besar jumlah shareholder equity, semakin rendah resiko keuangan perusahaan tersebut dan

kemudian perusahaan akan semakin mudah untuk mendapatkan pembiayaan pihak ketiga. Lebih lanjut, bagian equity

dari total aset akan memberikan informasi mengenai kinerja masa lalu, dan juga berfungsi sebagai buffer dari kemungkinan

kerugian di masa datang.

Sedangkan variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Cash to Current Libilities Ratio

2. Cash Flow to Current Liabilities

3. Cash flow to total assets

4. Cash flow to total debt

5. Cash to net sales

6. Cash to total assets

7. Current assets to current liabilities

8. Current assets/net sales

9. Current assets/total assets

10. Current liabilities/equity

11. Equity/fixed asset

12. Equity/net sales

13. Inventory/net sales

14. Longterm debt/equity

15. Total debt/equity

16. Net Income/total aset

17. Net sales/total aset

18. Operating income/total aset

19. Quick asset/current liabilities

20. Quick asset/net sales

21. Quick asset/total aset

22. Retained earning/total aset

23. Total debt/total aset

24. Working capital/net sales



131

Artikel III

25. Working capital/equity

26. Working capital/total asset

Data Penelitian

Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulanan perusahaan-perusahaan

yang masih dan pernah listed di Bursa Efek Jakarta. Data perusahaan yang delisted dari BEJ cukup terbatas dan seringkali

dokumen yang ada tidak dapat menginformasikan penyebab perusahaan tersebut di delisted. Dengan begitu banyaknya

kriteria penyebab suatu perusahaan di delisted dari BEJ maka guna memudahkan pengambilan sampel perusahaan yang

tergolong pailit, maka kriteria perusahaan yang delisted adalah sebagai berikut: perusahaan yang selama 3 tahun berturut-

turut menderita rugi, atau terdapat saldo rugi sebesar 50% atau lebih dari modal disetor dalam neraca perusahaan pada

tahun terakhir.

Dengan demikian perusahaan yang dijadikan sampel adalah sebanyak 32 perusahaan, terdiri dari 16 perusahaan

yang masih aktif di bursa dan 16 perusahaan yang sudah didelisted dari BEJ. Karena keterbatasan data, pengelompokkan

perusahaan yang pailit dan non pailit tidak mempertimbangkan industri dan besar aset perusahaan tersebut. Mengingat

waktu/periode perusahaan yang delisted tidak sama maka untuk perusahaan tersebut digunakan data keuangan 3 tahun

sebelum perusahaan tersebut di delisted. Sedangkan data perusahaan yang listed digunakan data keuangan perusahaan

tahun 1999 s.d 2002.

IV. HASIL EMPIRIS

Hasil pengolahan data dengan menggunakan software statistik SPSS untuk Discriminant Analysis dan software

Eviews untuk Logistic Regression serta pembahasannya, disampaikan dalam dua bagian di Bab IV ini, yaitu Bagian Dis-

criminant Analysis dan Logistic Regression.

IV.1. Discriminant Analysis

Untuk memilih satu atau lebih variabel yang memiliki kemampuan yang baik untuk membedakan perusahan yang

pailit dengan perusahaan yang tidak pailit bukan persoalan yang mudah karena dimungkinkan group means dari variabel-

variabel tersebut tidak banyak berbeda. Salah satu cara untuk menghilangkan variabel yang tidak memiliki kemampuan

discriminate yang baik tersebut adalah dengan menggunakan prosedur simultan yang mampu memilih variabel dengan

kemampuan pembeda terbaik. Dengan menggunakan program SPSS, berikut ini disajikan output dari analisis diskriminan.

Output analisis diskriminan pada tulisan ini dibedakan menjadi 3 bagian (model), yaitu output yang menunjukan

komposisi variabel pembeda terbaik yang disimulasikan pada waktu 3 tahun sebelum perusahaan pailit, 2 tahun sebelum

perusahaan pailit dan satu tahun sebelum perusahaan pailit.

Simulasi untuk perusahaan 3 tahun sebelum pailit menghasilkan nilai Wilks» Lambda sebesar  0,797  atau Chi

Square sebesar 86,028 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang artinya fungsi diskriminan signifikan secara statistik. Hal

ini menunjukan nilai means (rata-rata) score diskriminan untuk kedua kelompok perusahaan berbeda secara signifikan.

Fungsi diskriminan untuk kondisi 3 tahun sebelum pailit terdiri dari variable R2L, R3L, R6L, R12S, R17P dan R20P. Classi-

fication results untuk persamaan tersebut adalah sebesar 74,5% yang artinya adalah dalam hal pengklasifikasian observasi
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di masa datang ke dalam satu dari 2 kelompok perusahaan,

model tersebut dapat menerangkan perbedaan tersebut

sebesar 74,5%.

Simulasi untuk kondisi 2 tahun sebelum pailit,

dihasilkan nilai Wilk»s Lambda sebesar 0,731 atau Chi Square

sebesar 78,468 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang

artinya fungsi diskriminan signifikan secara statistik. Fungsi

diskriminan  untuk  kondisi 2 tahun sebelum pailit terdiri

dari  variabel  R1L,  R5L,  R6L,  R17P, R20P, R24L, R28S.

Classification results untuk persamaan tersebut adalah

sebesar 77,3% yang artinya adalah dalam hal pengklasifikasian observasi di masa datang ke dalam satu dari 2 kelompok

perusahaan, model tersebut dapat menerangkan perbedaan tersebut sebesar 77,3%.

 Simulasi untuk kondisi 1 tahun sebelum pailit menghasilkan nilai Wilk»s Lambda sebesar 0,654 atau Chi Square

sebesar 52,431 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang artinya fungsi diskriminan signifikan secara statistik. Fungsi diskriminan

untuk kondisi 1 tahun sebelum pailit terdiri dari variabel R1L, R7L, R16S, R17P dan R20P. Classification results untuk persamaan

tersebut adalah sebesar 78,1% yang artinya adalah dalam hal pengklasifikasian observasi di masa datang ke dalam satu

dari 2 kelompok perusahaan, model tersebut dapat menerangkan perbedaan tersebut sebesar 78,1%.

Ketiga hasil tersebut secara statistik belum menunjukkan hasil yang optimal karena rata-rata Wilks» Lambda

mendekati satu yang artinya perbedaan antar kelompok tidak besar. Namun di sisi lain, chi square yang dihasilkan

menunjukan nilai yang signifikan. Selanjutnya, simulasi  untuk kondisi 3 tahun sebelum pailit, variabel R6L (Cash/Total

Assets) dan R3L (Cash Flow/Total Asset) memiliki nilai parameter terbesar yaitu masing-masing sebesar 1,052 dan -0,731.

Tingginya nilai parameter tersebut menunjukkan bahwa kedua rasio likuiditas tersebut merupakan variabel penentu dari

persamaan tersebut. Simulasi untuk kondisi 2 tahun sebelum pailit menunjukan variabel R6L (Cash/Total Assets) dan

variabel R1L (Cash/Current Liabilites) memiliki nilai parameter tertinggi yaitu masing-masing sebesar 0,955 dan 0,662

yang artinya kedua rasio likuiditas tersebut merupakan variabel penentu dari persamaan tersebut. Sedangkan simulasi

untuk 1 tahun sebelum pailit menunjukkan bahwa bahwa variabel R1L (Cash/Current Liabilites) dan R20P (operating

income/total aset) memiliki nilai parameter tertinggi yaitu masing-masing sebesar 0,919 dan -0,674 yang artinya kedua

rasio tersebut merupakan variabel penentu dari persamaan tersebut.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa rasio likuiditas memegang peranan penting dalam membedakan kelompok

perusahaan yang pailit dan perusahaan yang tidak pailit. Selain itu, apabila dibandingkan untuk ketiga simulasi tersebut,

simulasi 1 tahun sebelum pailit memberikan nilai statistik yang paling optimal artinya semakin dekat suatu perusahaan

dengan kondisi tekanan keuangan maka semakin tinggi ketepatan persamaan tersebut dalam memprediksi kepailitan

suatu perusahaan.

IV.2. Logistic Regression

Hasil estimasi dari model logit juga dikelompokan ke dalam 3 bagian, yaitu simulasi 3 tahun sebelum pailit, simulasi

2 tahun sebelum pailit dan simulasi 1 tahun sebelum pailit. Sedangkan cut-off point yang digunakan adalah 0,5 mengingat

Standardized 0.593 R2L 0.662 R1L 0.919 R1L
Canonical -0.731 R3L -0.558 R5L 0.533 R7L
Discriminant 1.052 R6L 0.955 R6L -0.327 R16S
Function 0.353 R12S 0.321 R17P 0.430 R17P
Coefficients 0.312 R17P -0.637 R20P -0.674 R20P

-0.698 R20P 0.614 R24L
-0.278 R28S

Classification
Results 74.5% 77.3% 78,1%

3 year before3 year before3 year before3 year before3 year before

FailureFailureFailureFailureFailure

2 year before2 year before2 year before2 year before2 year before

FailureFailureFailureFailureFailure

1 year before1 year before1 year before1 year before1 year before

FailureFailureFailureFailureFailure

Tabel 1 Perbandingan Diskriminator
Berdasarkan Discriminat Analysis
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jumlah sampel yang digunakan untuk kelompok pailit sama

dengan jumlah sampel yang digunakan untuk kelompok

yang tidak pailit, yaitu masing-masing sebanyak 16

perusahaan.

Untuk simulasi 3 tahun sebelum pailit, output eviews

menghasilkan persamaan dengan correct estimates sebesar

80,99% dengan cutt of point sebesar 0,5 untuk model

dengan variabel R5L, R13L, R20P, R31L, R7L, R14S. Artinya,

variabel tersebut secara bersama-sama dapat menerangkan

secara tepat perbedaan kelompok tersebut sebesar 80,99%.

Sedangkan simulasi untuk 2 tahun sebelum pailit, dengan cutt of point yang sama, menghasilkan persamaan

dengan nilai correct estimates sebesar 85,54% untuk persamaan dengan variabel R5L, R20P, R31L, R7L yang artinya

variabel tersebut secara bersama-sama dapat menerangkan secara tepat perbedaan kelompok tersebut sebesar 85,54%.

Untuk  simulasi  1  tahun  sebelum  pailit  dengan  cutt  of  point  0,5,  dihasilkan  persamaan  dengan  nilai  correct

estimates sebesar 86,72% yang artinya variabel tersebut secara bersama-sama dapat menerangkan secara tepat perbedaan

kelompok tersebut sebesar 86,72%.

Apabila dibandingkan antara pendekatan Discriminant Analysis dengan Logistic Regression, terdapat kesamaan

bahwa kedua teknik tersebut memberikan hasil yang paling optimal untuk simulasi 1 tahun sebelum pailit. Selain itu,

teknik Logistic Regression ini juga menunjukkan bahwa rasio likuiditas memegang peranan penting dalam membedakan

perusahaan  yang  akan  pailit.  Dengan  membandingkan  kedua  teknik  tersebut,  tampaknya  error  type  untuk  Logistic

Regression relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan Discriminant Analysis. Hal ini ditunjukkan oleh relatif tingginya

rata-rata correct estimates untuk Logistic Regression dibandingkan dengan rata-rata nilai correct estimates Discriminant

Analysis.

V. KESIMPULAN

Metode statistik yang digunakan untuk memprediksi kepailitan perusahaan terus berkembang. Pada tahun 1968

sampai dengan 1980, metode statistik Discriminant Analysis umum digunakan oleh Peneliti untuk memprediksi kepailitan

Perusahaan. Namun, pada akhir tahun 1980, ketenaran teknik Discriminant Analysis mulai disaingi oleh teknik yang lebih

baru yaitu Logistic Regression. Bahkan saat ini berkembang teknik lain seperti Neural Network yang membayang-bayangi

kemampuan Logistic Regression dalam memprediksi kepailitan.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini yang membandingkan metode statistik Discriminant

Analysis dan Logistic Regression dalam memprediksi kepailitan didapatkan suatu hasil bahwa Logistic Regression merupakan

pendekatan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan Discriminant Analysis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai correct

estimates Logistic Regression yang rata-rata lebih tinggi dari nilai correct estimates Discriminant Analysis untuk periode 3

tahun, 2 tahun maupun 1 tahun sebelum perusahaan pailit.

Jumlah variabel discriminate yang dihasilkan oleh kedua teknik tersebut berbeda, begitu pula dengan jenis rasio

keuangan yang  dihasilkannya. Rasio yang sering muncul dari hasil estimasi kedua pendekatan tersebut, baik untuk

R5L R5L R5L

R13L R20P R20P

R20P R31L

R31L R7L

R7L

R14S

3 year before3 year before3 year before3 year before3 year before

FailureFailureFailureFailureFailure

2 year before2 year before2 year before2 year before2 year before

FailureFailureFailureFailureFailure

1 year before1 year before1 year before1 year before1 year before

FailureFailureFailureFailureFailure

Tabel 2 Perbandingan Diskrimintor
Berdasarkan Logistic Regression
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periode 3 tahun, 2 tahun maupun 1 tahun sebelum pailit

adalah rasio-rasio yang terkait dengan rasio likuiditas. Hal

ini sejalan  dengan  pandangan  Beaver  mengenai

perusahaan  yaitu  sebagai  reservoir  of  liquid  asset,  which

supplied by inflows and drained by outflows.

Dengan menggunakan nilai parameter yang ada,

model Logistic Regression di atas dapat digunakan sebagai

alternatif alat untuk menghitung kemungkinan suatu

perusahaan akan menghadapi financial distress di masa datang, sehingga kemungkinan naiknya risiko kredit pada suatu

bank dapat dideteksi lebih dini. Hal ini membantu pengawas/pemeriksa bank untuk mendapatkan keyakinan bahwa

bank telah melakukan tindakan sejalan dengan prudential banking dalam mengantisipasi kemungkinan naiknya risiko

kredit tersebut. Sehingga tekanan terhadap sistem keuangan dapat diantisipasi.

Saran

Penelitian yang dilakukan ini juga tidak luput dari keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, ada beberapa hal

yang dapat dikemukakan untuk diperbaiki pada penelitian yang akan datang.

Pertama, data perusahaan yang delisted tidak tersedia secara memadai di Bursa Efek Jakarta, sehingga perlu dipikirkan

alternatif sumber data untuk perusahaan yang pailit selain dari BEJ tersebut.

Kedua, dengan terbatasnya data maka dalam penelitian ini perusahaan yang pailit atau tidak pailit tersebut tidak

dikelompokkan ke dalam jenis industrinya masing-masing. Hal ini menyebabkan analisis faktor keuangan yang secara

spesifik menyebabkan kepailitan perusahaan pada jenis industri tertentu tidak dapat dilakukan.

Ketiga, pada penelitian ini tidak dibedakan karakteristik perusahaan berdasarkan besarnya aset yang dimiliki karena

besarnya aset perusahaan dapat membedakan kemampuan perusahaan untuk meng-generate likuiditas pada saat terjadi

tekanan keuangan.

3 tahun sebelum pailit 74,5 80,99

2 tahun sebelum pailit 77,3 85,54

1 tahun sebelum pailit 78,1 86,72

CorrectCorrectCorrectCorrectCorrect

EstimatesEstimatesEstimatesEstimatesEstimates
DiscriminantDiscriminantDiscriminantDiscriminantDiscriminant

(dalam persen)

Tabel 3 Perbandingan Correct Estimates antara
Output Discriminant Analysis dengan Logistic Regression

LogisticLogisticLogisticLogisticLogistic
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