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Daya saing harga produk lokal, terutama sektor industri pengolahan, bisa dibilang lemah

dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Tidak cuma oleh buruknya infrastruktur, terutama

pelabuhan, rumitnya birokrasi, dan pungli yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga

karena biaya modal di Indonesia teramat mahal.

ni ibarat pelaku usaha kena pukulan dua kali saat bersaing dalam perdagangan global, terlebih

dalam menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA). Meskipun bukan

faktor utama, tingginya biaya modal, seperti bunga kredit perbankan dan bunga penerbitan

obligasi, jelas berkontribusi signifikan pada turunnya daya saing harga produk lokal.

Suku bunga kredit di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Bunga

kredit di Indonesia 14-16 persen per tahun, sementara Malaysia 4,8 persen, China sekitar 6

persen, dan Singapura 5 persen.

Yang lebih memberatkan, ternyata, suku bunga kredit riil (suku bunga kredit setelah

memperhitungkan inflasi) di Indonesia juga amat tinggi. Suku bunga kredit riil dipakai dunia usaha

untuk membandingkan biaya pinjaman bank dengan prospek keuntungan usaha ke depan. Akibat

tingginya bunga kredit riil, bila ingin meminjam, pengusaha harus menargetkan pendapatan yang

besar berupa harga jual relatif tinggi.

Dengan suku bunga kredit 14 persen dan ekspektasi inflasi tahun 2010 sebesar 5 persen, maka

suku bunga kredit riil di Indonesia mencapai 9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand

yang sebesar 6,8 persen dan Malaysia sebesar 2,4 persen. Suku bunga kredit riil Indonesia saat

ini tercatat yang tertinggi sejak tahun 2001.

Biaya itu masih ditambah dengan biaya operasional dan premi risiko yang akhirnya membuat

daya saing produk Indonesia semakin lemah.
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Tingginya suku bunga kredit sebenarnya menjadi penyakit kronis perbankan Indonesia, terutama

sejak krisis 1997. Jauh sebelum ACFTA diberlakukan, harga produk industri pengolahan dan

manufaktur cenderung sudah kehilangan daya saing. Akibatnya, kinerja sektor industri

pengolahan semakin turun.

Indikasinya, porsi kredit industri manufaktur terhadap total kredit perbankan terus menyusut.

Dalam 10 tahun terakhir, industri manufaktur tak berkembang.

Berdasarkan data Bank Indonesia, porsi kredit industri manufaktur terhadap total kredit

perbankan awal 2002 masih 37,6 persen. Namun, pada tahun-tahun berikutnya porsinya

menurun, hingga pada akhir 2009 hanya 17,2 persen.

Akibat kondisi ini pulalah muncul istilah sunset industry untuk memersepsikan industri-industri

yang secara umum kehilangan daya saing sehingga dianggap berisiko tinggi untuk dibiayai.

Dalam diskusi Kompas, ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, mengatakan, sejak 4-5

tahun lalu perbankan telah menengarai sejumlah sektor yang dianggap sebagai sunset industry,

antara lain tekstil, sepatu, mainan, dan elektronik.

Namun, dalam diskusi, hal itu dipertanyakan Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri

Perdagangan Mari Elka Pangestu, terutama karena kinerja ekspor tekstil dan garmen stabil dan

merupakan penyumbang devisa nonmigas terbesar. Beberapa jenis tekstil dan garmen bahkan

diekspor ke China.

Secara terpisah, Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengatakan, meskipun secara umum

suatu industri dinilai sebagai sunset industry, perbankan tidak menganggap semua perusahaan di

sektor bersangkutan berisiko tinggi.

”Bank tak membuat klasifikasi suatu industri tergolong sunset industry atau bukan. Banyak

perusahaan yang memang bagus dan bankable tetap mendapat kredit meskipun sektornya

dipersepsikan orang sebagai sunset industry,” kata Sigit.

Sigit mengatakan, sektor industri manufaktur tak lagi menjadi primadona perbankan karena

memiliki kredit bermasalah (non performing loan/NPL) tinggi. Industri yang dipersepsikan sebagai

sunset industry umumnya juga memiliki NPL tinggi, seperti tekstil dan produk tekstil. Untuk

mengompensasi risiko, perbankan akhirnya menawarkan bunga kredit tinggi kepada perusahaan

yang kinerjanya menurun. Akibatnya, sektor tekstil dan produk tekstil semakin kehilangan daya

saing.

Pertanian sebagai unggulan

Meski Pemerintah China sengaja memperlemah mata uang renminbinya terhadap dollar AS yang

membuat harga produk ekspor China dalam dollar menjadi relatif lebih murah, menurut Fauzi

Ichsan, Indonesia relatif tak terpengaruh. Pasalnya, lebih dari 50 persen ekspor Indonesia

berupa bahan mentah dan komoditas, sementara sebagian besar ekspor China berupa barang

manufaktur, permesinan, dan peralatan transportasi. Komposisi ekspor yang relatif tak

berhubungan antara Indonesia dan China itu mengimplikasikan sebagai kesatuan eksportir

Indonesia tak terlalu terancam oleh lemahnya renminbi.
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Pertanyaannya, bagaimana solusi peningkatan daya saing harga produk Indonesia? Jika bunga

kredit tetap tinggi, mustahil Indonesia bisa bersaing dalam ACFTA. Beberapa pihak malah

menganggap penyebab lemahnya daya saing produk Indonesia terlalu kompleks dan

membutuhkan waktu untuk pembenahannya sehingga solusi terbaik adalah menunda sementara

ACFTA.

Namun, beberapa kalangan menawarkan solusi tanpa perlu menunda ACFTA. Sigit Pramono

mengatakan, suku bunga kredit yang tinggi bisa diturunkan lebih cepat dengan menetapkan

sektor unggulan yang didukung penuh pemerintah. Dengan menjadi sektor unggulan, persepsi

risiko terhadap industri bersangkutan turun signifikan.

Risiko sektor unggulan menjadi rendah karena proses produksi, rantai distribusi, dan pemasaran

akan lebih diperhatikan pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Bank Indonesia pun akan

memberikan peringkat risiko rendah untuk sektor unggulan.

Salah satu sektor yang layak menjadi unggulan adalah pertanian. Indonesia memiliki keunggulan

komparatif berupa lahan, jumlah sumber daya manusia, dan keragaman plasma nutfah. Persoalan

pada sektor ini hanyalah tingginya suku bunga kredit dan masih sulitnya akses pembiayaan dari

perbankan.

Hal sama juga dikemukakan Direktur Utama BRI Sofyan Basir. Menurut dia, selama infrastruktur

belum memadai dan ekonomi biaya tinggi masih terjadi, sulit bagi industri manufaktur Indonesia

bersaing dengan China.

”Untuk berbicara dalam ACFTA, yang bisa dilakukan adalah mengembangkan sektor pertanian

yang jadi keunggulan Indonesia. Pengembangan pertanian harus dilakukan semua pihak,

terutama soal pupuk, fluktuasi harga, irigasi, dan rantai distribusi pemasaran,” ujar Sofyan.

Yudhi Sadewa, ekonom dari Danareksa Research Institute, dalam diskusi Kompas menyebut 26

jenis komoditas ekspor Indonesia ke China yang berprospek baik. Jenis komoditas itu di

antaranya batu bara dan turunannya, bahan kimia anorganik, lemak hewan, karet mentah, lemak

tumbuhan dan olahannya, bubur kertas, alas kaki, kopi, teh, kokoa dan rempah-rempah, serta

gas alam dan olahan.

Mengenai imbal balik yang menguntungkan Indonesia dari sisi perbankan, Fauzi Ichsan

berpendapat untuk memanfaatkan cadangan devisa bank sentral China yang sangat besar

melalui fasilitas swap. Meminjam dalam bentuk dollar, tetapi dengan jaminan rupiah dan dalam

jumlah besar. Ini juga membantu Indonesia pada saat nilai tukar rupiah terhadap dollar melemah

jauh.

Namun, di tengah optimisme itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Katolik Atma Jaya A Prasetyantoko mengingatkan untuk juga selalu waspada

terhadap kemungkinan ekonomi China menjadi sumber kesulitan global seperti Amerika.

Meskipun belum terbukti ada potensi itu, analis dunia juga sudah mengingatkan hal ini. (M Fajar

Martha)
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