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Abstract

The aim of this study was to criticize the prevailing monetary policy in Indonesia through the BI Rate in the
framework of the dual banking system. The research approach used was qualitative research. The results showed
that the dual banking system that was used by Bank Indonesia in transmitting monetary policy through the BI
Rate had not been seen clearly because monetary instrument Bank of Indonesia Certificates (SBI) which was
applicable in conventional banking and Bank of Indonesia Certificates Sharia (SBIS) prevailing in Islamic
banking both still referred to the BI Rate. Theoretically SBIS was not supposed to refer to the BI rate, but there was
no specific reference that could be used by Islamic banking from BI to be transmitted through Islamic banking.
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Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi

untuk menghimpun dan menyalurkan dana baik

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke-

pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkat-

kan taraf hidup masyarakat (Anto, 2010). Jadi da-

pat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi

3 kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan

dana, dan memberikan jasa bank lainnya (Mishkin,

2004).

Jika dikaitkan dengan perkembangan per-

bankan nasional Indonesia saat ini sejak diber-

lakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1998

tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun

1992, perbankan nasional Indonesia telah berkem-

bang dengan menggunakan kerangka dual banking

system yang mana selain terdapat perbankan kon-

vensional yang telah lama berkembang, juga tum-

buh secara berdampingan sistem perbankan syariah

yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Strategi ini dilakukan berdasarkan pengalam-

an sewaktu krisis yang diketahui bahwa bank yang

beroperasi berdasarkan prinsip syariah dapat ber-

tahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku
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bunga yang tinggi. Hal ini didukung oleh karak-

teristik kegiatan usaha bank syariah yang melarang

bunga bank (riba) dan melarang transaksi keuang-

an yang bersifat spekulatif. Peranan sektor per-

bankan ini sangat penting sekali terkait dengan

penilaian kesehatan sektor keuangan. Dimana

menurut Crockett (1997) semakin sehat sektor ke-

uangan di suatu negara maka semakin sehat pula

perekonomian, demikian pula sebaliknya. Dengan

demikian perkembangan sektor keuangan, terma-

suk di dalamnya industri perbankan yang meru-

pakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan

dalam menjaga kesehatan atau kestabilan per-

ekonomian. Mengingat permasalahan krisis per-

ekonomian sering sekali dipicu dari sektor keuang-

an termasuk perbankan.

Oleh karena itu, konsekuensi dari diseleng-

garakannya dual banking system maka Bank Indo-

nesia (BI) selaku otoritas moneter harus memantau

dan mengendalikan perkembangan lembaga ke-

uangan dan perbankan syariah. Untuk melaksana-

kan fungsi pemantauan dan pengendalian itu, maka

otoritas moneter juga harus membangun seperang-

kat kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai

dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga

keuangan dan perbankan syariah. Hal ini sangat

penting mengingat perbankan syariah juga meru-

pakan salah satu lembaga keuangan yang usaha

pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain da-

lam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang

yang beroperasi dalam prinsip-prinsip syariah

(Anto, 2010), maka keberadaan perbankan syariah

dinilai penting dalam mentransmisikan kebijakan

moneter bank sentral untuk mencapai target

akhirnya. Karena itu pula, instrumen-instrumen

moneter syariah juga diperlukan dalam memberi-

kan kontribusinya di perekonomian nasional.

Akan tetapi dalam perkembanganya hingga

saat ini BI masih belum memiliki instrumen baku

dalam kebijakan moneter yang dapat ditransmisi-

kan melalui perbankan syariah hal ini berbeda de-

ngan kebijakan moneter yang ditransmisikan me-

lalui perbankan konvensional yang sudah baku

(Ascarya, 2010). Hal ini menjadi masalah cukup

penting mengingat perbankan syariah yang ada

di Indonesia sudah berjalan kurang lebih 15 tahun

di Indonesia dan menjadi lembaga yang cukup

penting dalam menstabilkan sistem perekonomian

yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini

ingin menelaah terkait dengan instrumen moneter

untuk perbankan syariah yang selama ini diterap-

kan di Indonesia dengan sistem dual banking.

METODE

Penelititan ini merupakan penelitian deskrip-

tif kualitatif yang bertujuan  memberikan gambaran

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fenomena  yang ditulis (Bungin, 2007). Penulisan

ini dilakukan dengan dengan meneliti bahan

pustaka, wawancara, dan fakta-fakta empiris di

lapangan.

HASIL

Hasil kajian menunjukan bahwa mekanisme

transmisi kebijakan moneter yang paling dominan

memengaruhi sektor riil di Indonesia adalah jalur

perbankan (Pohan, 2008). Hal ini dibuktikan

dengan peran dari perbankan sebagai lembaga

intermediasi antara yang surplus dana dan defisit

dana. Secara otomatis peranan perbankan sebagai

komponen penting dalam sistem moneter sangat

berpengaruh terhadap variabel-variabel moneter,

terutama dalam hubungannya dengan pengelolaan

dana yang ada di industri perbankan termasuk per-

bankan syariah.

Kebijakan BI Rate sebagai Acuan dalam

Mentransmisikan Kebijakan Moneter di

Indonesia

Kebijakan moneter yang berkaitan dengan

pengelolaan dana yang secara langsung berkaitan
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dengan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga,

dan nilai tukar yang mempunyai peranan dominan

dalam mengontrol aggregate demand dan inflasi yang

merupakan sasaran akhir dari kebijakan moneter

yang ada di Indonesia (Pohan, 2008). Secara kebi-

jakan moneter konvensional, untuk jumlah uang

beredar di kendalikan oleh bank sentral melalui

instrumen kebijakan discount rate, yaitu suku bunga.

Dimana ketika terjadi inflasi, bank sentral mening-

katkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi,

agar sedikit uang yang mengalir ke bank komersil

sehingga akan memengaruhi sedikit uang yang

mengalir ke dalam ekonomi, yang secara otomatis

juga akan menurunkan jumlah uang beredar di per-

ekonomian (Warjiyo, 2004).

Selanjutnya dalam mencapai tujuan akhir

kebijakan moneter, BI menetapkan kebijakan suku

bunga BI rate sebagai instrumen kebijakan utama

untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekono-

mian dengan tujuan akhir mengendalikan inflasi.

Mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai

memengaruhi inflasi tersebut sering disebut se-

bagai mekanisme transmisi kebijakan moneter

(Manurung & Rahardja, 2008).  Mekanisme ini

menggambarkan tindakan BI melalui perubahan-

perubahan instrumen moneter dan target opera-

sionalnya memengaruhi berbagai variabel ekonomi

dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke

tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi me-

lalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan

sektor keuangan, serta sektor riil. Selanjutnya per-

ubahan BI rate ini yang akan memengaruhi inflasi

melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku

bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga

aset, dan jalur ekspektasi (Pohan, 2008).

Mekanisme tersebut berjalan melalui per-

ubahan BI rate yang akan memengaruhi suku bunga

deposito dan suku bunga kredit perbankan.

Apabila perekonomian sedang mengalami kelesu-

an, BI dapat menggunakan kebijakan moneter

yang ekspansif melalui penurunan suku bunga un-

tuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku

bunga BI rate menurunkan suku bunga kredit, se-

hingga permintaan akan kredit dari perusahaan

dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan

suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya

modal perusahaan untuk melakukan investasi. Hal

ini semua yang akan meningkatkan aktifitas kon-

sumsi dan investasi sehingga aktifitas perekono-

mian semakin bergairah.  Sebaliknya, apabila te-

kanan inflasi mengalami kenaikan, BI merespon

dengan menaikkan suku bunga BI rate untuk

mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu

cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

Mekanisme Kebijakan dan Manajemen

Moneter dalam Perspektif Islam

Seperti halnya dalam ekonomi konvensional,

dalam ekonomi Islam mekanisme transmisi kebi-

jakan moneter dalam Islam juga mengacu kepada

peranan uang dalam perekonomian (Chapra, 2000).

Hal ini juga senada dengan Ahmad & Hassan

(2006) yang menyatakan bahwa keberadaan uang

dalam sebuah perekonomian memberikan arti

yang penting. Ketidakadilan alat ukur yang di-

akibatkan adanya instabilitas nilai tukar uang akan

mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada

titik keseimbangan. Hal ini akan semakin mem-

persulit untuk merealisasikan keadilan dalam sosial

ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa suatu

negeri tidak akan mungkin mampu melakukan

pembangunan secara berkesinambungan tanpa

adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya.

Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang

dalam fungsinya, sehingga perekonomian akan

relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan

teralokasinya sumber daya secara merata, terdistri-

businya pendapatan, optimum growth, full-employ-

ment, dan stabilitas perekonomian.

Dalam sudut pandang Islam, sektor moneter

berperan sebagai penyokong sektor riil. Uang dan

perbankan sebagai bagian dari sistem moneter
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haruslah digunakan untuk mencapai tujuan utama

sosio ekonomi Islam yang mengarah pada keadilan

(Chapra, 2000). Adapun konsep mengenai uang

dalam Islam adalah sebagai sarana penukar dan

penyimpan nilai. Islam tidak mengenal konsep

uang sebagai alat untuk berspekulasi karena uang

bukanlah komoditi. Uang menjadi berguna jika

ditukar dengan benda nyata dan digunakan untuk

membeli jasa.

Jika dalam mekanisme kebijakan moneternya

ekonomi konvensional menggunakan instrumen

bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam

menggunakan instrumen bagi hasil sebagai

acuannya (Chapra, 2000). Salah satu bentuk

instrumen kelembagaan yang menerapkan instru-

men bagi hasil salah satunya adalah bisnis dalam

lembaga keuangan syariah. Dimana mekanisme

lembaga keuangan syariah yang menerapkan

sistem bagi hasil juga dapat dijadikan dasar per-

timbangan dalam menyusun kebijakan moneter,

sebab perilaku bagi hasil akan memengaruhi kon-

disi perekonomian suatu negara. Penelitian Yahya

& Agunggunanto (2011) juga menyimpulkan

bahwa penerapan instrumen bagi hasil lebih men-

cerminkan keadilan dibandingkan dengan instru-

men bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan profit

(untung) dan risiko sebagai fakta yang mungkin

terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya

mengakui kepastian profit (untung) pada peng-

gunaan uang dan hal inilah yang menyebabkan

sistem bagi hasil lebih bisa memengaruhi pereko-

nomian suatu negara.

Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga

yang dibayarkan bank kepada nasabah (deposan-

nya) digantikan dengan presentase bagi hasil atau

porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima

oleh bank (dari debitur) akan digantikan dengan

presentase bagi hasil. Dua bentuk rasio keuntungan

dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan

dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas produksi

dalam perekonomian. Walaupun rasio bagi hasil

ditetapkan terlebih dahulu, namun ketika tingkat

keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatan-

nya pun akan berfluktuasi, dengan kata lain, pen-

dapatan akan tidak menentu. Para ahli ekonomi

muslim menekankan bahwa ada kekuatan built-in

dalam sistem ekonomi Islam dalam menjamin

stabilitas.

Oleh karena itu, mereka berpandangan

bahwa dalam mekanisme bagi hasil tidak akan ada

sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya ke-

tidakstabilan ekonomi karena prinsip yang

dijalankan adil. Siddiqi (1984) melakukan analisis

terhadap perilaku bagi hasil terhadap kondisi sta-

bilitas ekonomi, bahwa: “ …the introduction of ra-

tios of profit-sharing to replace rate of interest will not

destabilized the economy and that the change in the

enterpreneural profit will not get communicated back at

along the line”

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sis-

tem ekonomi berdasarkan bagi hasil juga akan

menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik

dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih

sesuai. Analisis terhadap persoalan peran bagi hasil

terhadap pencapaian stabilitas ekonomi harus de-

ngan menggunakan pendekatan analisis kese-

imbangan. Mekanisme analisis keseimbangan

menyajikan bagaimana mekanisme penentuan sup-

ply dan demand atas tabungan. Perilaku ini nampak-

nya sama dengan penerapan teori loanable funds da-

lam ekonomi modern, sehingga bagaimana sistem

ini akan cenderung kembali kepada posisi keseim-

bangan jika kekuatan tertentu menciptakan keti-

dakseimbangan.

Selanjutnya, dasar pemikiran terkait dengan

manajemen moneter Islam adalah terciptanya

stabilitas permintaan uang dan mengarahkan per-

mintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting

dan produktif. Sehingga setiap instrumen akan

mengarahkan kepada instabilitas dan pengalo-

kasian sumber dana yang tidak produktif akan di-

tinggalkan.

Dalam teori Keynes telah dikenal adanya

permintaan spekulatif akan uang yang pada dasar-
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nya dipengaruhi oleh keberadaan suku bunga (the

theory of liquidity preference). Dimana pergerakan

suku bunga merupakan refleksi pergerakan per-

mintaan uang untuk spekulatif. Semakin tinggi per-

mintaan uang untuk spekulasi, maka semakin ren-

dah tingkat bunga yang berlaku di pasar. Begitu

juga sebaliknya apabila permintaan uang spekulatif

menurun, maka suku bunga akan relatif meningkat

(Pohan, 2008).

Penghapusan suku bunga dan adanya kewa-

jiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang

menganggur, menghilangkan insentif orang untuk

memegang uang idle, sehingga mendorong orang

lain untuk melakukan qard (meminjamkan harta

kepada orang lain), penjualan muajjal, dan juga

mudharabah. Para pemilik dana akan menginves-

tasikan dananya pada kegiatan yang memberikan

keuntungan terbesar (actual return), jadi semakin

tinggi permintaan uang untuk investasi di sektor

riil atau kebutuhan akan persediaan dana untuk

investasi semakin besar, maka expectation rate of

return yang akan diberikan akan relatif menurun.

Karena besarnya tingkat actual return ini tidak ber-

fluktuatif seperti halnya suku bunga maka akan

menjadikan permintaan uang akan lebih stabil

(Chapra, 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Yahya &

Agunggunanto (2011) menyimpulkan bahwa teori

bagi hasil (profit and loss sharing) bila dianalisis

menggunakan teori keuangan/moneter lebih

mencerminkan kesesuaian dengan teori flow con-

cept. Sedangkan munculnya bunga bank lebih di-

dasari pemikiran teori stock concept. Sehingga per-

mintaan uang yang ada diperkonomian dengan

konsep bagi hasil akan mengarah pada aliran

invenstasi pada sektor riil.

Penggunaan bunga sebagai opportunity cost

ini tidak memberikan jaminan terhadap pengguna-

an dana yang tersedia. Dalam kata lain, tidak ada

mekanisme kontrol dari suku bunga dalam meng-

alokasikan untuk apa dana pinjaman tersebut digu-

nakan. Di satu sisi, bunga merupakan biaya modal

(cost of capital) yang sudah pasti harus dibayar di

masa yang akan datang. Realita ini menjadikan

para peminjam berusaha untuk mendapatkan nilai

tambah dana tersebut guna menutupi biaya bunga.

Jika tidak ada mekanisme kontrol yang disertai

dengan rentannya fluktuasi suku bunga, maka ke-

mungkinan dana akan dialokasikan untuk usaha-

usaha yang tidak bersinggungan di sektor riil, ka-

rena dasar pengambilan keputusan mereka bukan-

lah nilai tambah di sektor riil, akan tetapi nilai

tambah akan uang yang bisa didapatkan dari dunia

maya, bukannya sektor riil. Perilaku ini akan

mengurangi sumber dana pinjaman yang diinves-

tasikan di sektor riil, yang pada gilirannya investasi

itu tidak akan menjamin adanya tambahan pro-

duktivitas dan sumber lapangan kerja baru.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dila-

kukan oleh Zaher & Hassan (2001) melakukan

penelitian tentang survei literatur pembiayaan dan

perbankan Islam (a comparative literature survey of

Islamic finance and banking). Dimana model bagi

hasil mungkin meningkatkan volume investasi dan

karenanya dapat menciptakan lebih banyak peker-

jaan. Rezim bunga hanya menerima proyek-proyek

yang perkiraan returnnya lebih tinggi dibanding-

kan biaya utang, oleh karena itu akan menyaring

proyek-proyek yang sebenarnya bisa diterima di

bawah model nisbah bagi hasil.

Dalam strategi manajemen moneter Islam,

ketika ada penurunan actual return dan investasi

di sektor riil (kondisi ekonomi sedang lesu), maka

hal ini akan direspon oleh para pemegang dana

untuk mengurangi investasinya dan cenderung

lebih senang memegang uang kas riil (permintaan

terhadap uang kas riil meningkat). Adapun untuk

instrumen moneter syariah adalah hukum syariah

yang hampir semua instrumen moneter merupa-

kan pelaksanaan kebijakan moneter konvensional

maupun surat berharga yang menjadi underlying-

nya mengandung unsur bunga (Karim, 2003).

Oleh karena itu, instrumen-instrumen kon-

vensional yang mengandung unsur bunga (bank
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rates, discount rate, dan open market operation dengan

sekuritas bunga yang ditetapkan di depan) tidak

dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan

moneter berbasis syariah. Akan tetapi sejumlah

instrumen kebijakan moneter konvensional

menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih

dapat digunakan untuk mengontrol uang dan

kredit, seperti reserve requirement, overall and select-

ing credit ceiling, dan moral suasion and change in

monetary base.

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Melalui Perbankan Syariah di Indonesia

Selanjutnya dalam ekonomi syariah, karena

tidak adanya sistem bunga, maka dalam mengen-

dalikan aggregate demand seperti yang terjadi dalam

perekonomian konvensional, bank sentral tidak

dapat menerapkan kebijakan discount rate (suku

bunga) tersebut melainkan melalui instrumen

moneter syariah SBIS yang dioperasikan dalam

mekanisme operasi moneter syariah (OMS). Dalam

manajemen moneter Islam di Indonesia, BI

menggunakan SBIS sebagai policy instrumen untuk

memengaruhi likuiditas perekonomian melalui

bank umum syariah maupun konvensional.

Sedangkan kebijakan PUAS digunakan untuk

mengatur bank umum syariah maupun konven-

sional agar dapat berinvestasi jangka pendek pada

bank umum syariah yang membutuhkan likuiditas

dengan menggunakan prinsip mudharabah atau bagi

hasil. Selanjutnya dalam bank syariah, transaksi

pendanaan yang dilakukan mesti berdasar pada

aset riil (Ascarya, 2010). Hal inilah yang perlu kita

garis bawahi mengenai perbedaan antara prinsip

syariah dan konvensional yang seharusnya ber-

jalan.

Selanjutnya jalur yang terjadi pada saluran

transmisi syariah kurang lebih mempunyai alur

yang sama dengan saluran yang terjadi pada jalur

konvensional. Ini dikarenakan penulis hingga sam-

pai saat ini masih belum menemukan saluran trans-

misi yang resmi dan sesuai dengan teori dalam

ekonomi Islam seperti apa. Karena instrument SBIS

yang selama ini dijadikan sebagai media dalam

mentrasmisikan kebijakan moneter oleh BI melalui

perbankan syariah bisa dikatakan belum berjalan

secara maksimal dan bebas dari bunga (Ascarya,

2010). Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pada

Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Bunga SBI dan Bagi Hasil SBIS Tahun 2013

Bulan (2014)     SBI     SBIS 

Januari 4,84 4,84 
Februari 4,86 4,86 
Maret 4,86 4,86 
April 4,89 4,89 
Mei 5,02 5,02 
Juni 5,28 5,28 
Juli  5,52 5,52 
Agustus 5,86 5,86 
September 6,76 6,76 
Oktober 6,98 6,98 
November 7,22 7,22 

Desember  7,22 7,22 

 Sumber: Laporan BI, 2014

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat kita ketahui

bahwa antara tingkat bunga SBI dan bagi hasil SBIS

memiliki tingkat imbalan yang sama. Hal ini perlu

diperhatikan kembali bahwa tingkat bunga SBI

untuk ditransmisikan melalui perbankan konven-

sional mengacu pada BI rate, sehingga dapat dika-

takan bahwa secara tidak langsung bank syariah

juga masih mengacu kepada BI rate karena SBI juga

mengacu pada BI rate. Hal inilah yang menyebab-

kan tingkat bunga SBI dan tingkat bagi hasil SBIS

pada tingkat imbalan yang sama.

Selain itu berdasarkan dari hasil penelitian

yang dilakukan, pada perbankan syariah juga se-

cara tidak langsung masih menggunakan BI rate

sebagai acuannya dalam bagi hasil di perbankan

syariah. Hal ini sesuai dengan informasi yang

disampaikan oleh Ismal (2010) sebagai berikut;

“Terkait kebijakan moneter yang dilakukan BI

memang secara implisit  bank syariah secara
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tidak langsung atau implisit juga mengunakan

BI Rate (sebagai kebijakan moneter dari BI) se-

bagai acuan dalam mentrasmisikan kebijakan

tersebut melalui perbakan syariah karena

kebijakan moneter BI dilakukan untuk dua

industri, industri perbankan syariah dan kon-

vensional sehingga tidak hanya bank konven-

sional, bank syariah juga menggunakan instru-

men moneter BI sebagai salah satu acuan dalam

pembiayaannya yaitu SBIS rate (bukan SBI rate)”

Sesuai dengan informasi yang didapatkan

bahwa pada perbankan syariah memang masih

menggunakan tingkat bunga sebagai acuan dalam

mengoperasikan perbankan syariah. Dari segi prin-

sip perbankan syariah, hal ini memang kurang se-

suai dengan prinsip perbankan syariah yang dite-

rapkan. Akan tetapi, hal ini bukan semata kesalah-

an dari perbankan syariah karena memang selama

ini BI dan bahkan perkembangan perbankan sya-

riah dunia belum menyediakan kebijakan moneter

secara khusus untuk perbankan syariah. Hal ini

juga di dukung dari pernyataan yang disampaikan

oleh Ismal (2010) sebagai berikut:

“Karena SBI rate itu angkanya mengacu kepada

BI rate, bisa dikatakan secara tidak langsung

bank syariah masih mengacu kepada BI rate.

Dari kacamata syariah ini jelas kurang sesuai

namun ini memang salah satu PR perbankan

syariah dunia, di dunia pun mereka masih

mengacu ke LIBOR rate, KLIBOR, dll. Selama

industri perbankan syariah masih kecil dan

belum ada real sector rate sebagai acuan pric-

ing yang shariah, perbankan syariah (dimana

pun) akan play save dengan menggunakan

current benchmark rate, di Indonesia SBIS rate

yang mengacu ke SBI rate”

Berdasarkan informasi tersebut, memang

secara teknis BI belum menyediakan kebijakan

moneter secara khusus bagi perbankan syariah.

Selain itu juga di sisi lain secara business entity per-

bankan syariah juga dihadapkan dengan persaing-

an dengan perbankan konvensional dalam me-

kanisme dual banking system yang dianut oleh sis-

tem keuangan di Indonesia sehingga tidak heran

jika tingkat bagi perbankan syariah kurang lebih

hampir sama atau sama dengan tingkat bunga yang

ada di perbankan konvensional.

Sehingga permasalahan yang timbul adalah

ketika imbalan hasil yang diberikan oleh BI kepada

bank syariah dari SBIS adalah bonus yang per-

sentase besarnya tidak sama dengan imbalan bagi

hasil dari BI rate dari SBI yang dilakukan oleh bank

konvensional. Hal ini juga menimbulkan polemik

tersendiri bagi bank syariah ketika pihak bank

syariah sebenarnya menuntut besarnya bonus

yang diberikan oleh BI atas SBIS juga sama dengan

BI rate yang berlaku untuk bank konvensional atas

SBI.

Hal ini sesuai dari pernyataan yang disam-

paikan oleh salah pegawai bank syariah, Ahmad,

sebagai berikut:

“...ketika kita menyimpan dana kita ke SBIS,

return yang kita dapat sedikit karena itu bo-

nus, tapi sebenarnya harusnya BI harusnya

bisa memberikan return yang sama dengan

SBI, kan hampir sama SBI dengan SWBI cuma

SBI untuk bank konvensional dan SWBI untuk

bank syariah. Sekarang coba mbak hitung

selisihnya, misalkan diprosentasikan imbalan

dari SBI bisa mencapai 7-13 % sedangkan bo-

nus yang diberikan atas SWBI cuma sekitar 2-

4%, makanya kenapa bank konvensional itu

bisa mengadakan gelegar hadiah besar-besar-

an buat nasabahnya, salah satu sumber dana-

nya ya diperoleh dari selisih antara bunga de-

posito dengan bunga SBI”.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, bisa

dilihat bahwa sepenuhnya bukan kesalahan dari
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perbankan syariah jika dalam penerapan prinsip

syariah belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan

prinsip syariah karena memang beberapa hal

seperti regulasi dan kontribusi dari perbankan sya-

riah yang masih kecil dibandingan dengan

perbankan konvensional. Dan hal ini yang masih

menjadi dilema bagi perbankan syariah yang ada

di Indonesia yang berjalan dengan dual banking

system.

Selanjutnya, dengan adanya regulasi untuk

mengendalikan permintaan uang dengan suku

bunga sebagai instrumen moneter justru dapat

mengakibatkan penyalahgunaan sumber daya

untuk tujuan yang tidak produktif. Regulasi yang

dicirikan dengan memainkan peranan suku bunga

dalam sektor makro telah membawa permintaan

uang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang

kurang perlu, investasi yang kurang produktif, dan

tingginya spekulasi. Dan Islam tidak menempatkan

bunga (interest) menjadi sebuah mekanisme yang

cocok atas manajemen permintaan uang (kebijakan

moneter) dalam sebuah cara yang efisien. Oleh

karena itu menurut Nasir (2009), Islam mencoba

mengatur money demand dengan sebuah strategi

yang ditempatkan pada sejumlah instrumen di-

antaranya sebagai berikut:

Pertama, dalam Islam nilai-nilai dan institusi

memainkan sebuah peran yang penting dalam

aspek kehidupan manusia, sehingga secara positif,

ekonomi Islam teorientasikan kepada nilai dan ins-

titusi dan mencoba untuk mengaktualisasikan ling-

kungan yang memungkinkan untuk membuat ini

efektif dalam mengaktualisasikan sebuah sumber-

sumber alokasi dan distribusi yang sesuai dengan

tujuan maqashid syariah (tujuan syariah). Kedua,

karena nilai-nilai mungkin diacuhkan, Islam men-

coba untuk memperkuatnya dalam bentuk sosial,

ekonomi, dan institusi politik. Salah satunya ada-

lah dengan mekanisme harga yang menjunjung

efisien yang tinggi dalam penggunaan sumber-

sumber dayanya. Mekanisme harga akan menda-

pat konstribusi yang positif apabila diperkuat de-

ngan sistem nilai.

Ketiga, ketika intermediasi keuangan yang

berdasarkan bunga mempunyai kecenderungan

memperlihatkan tingkat konsumsi yang mencolok,

kegiatan spekulasi dan investasi yang tidak

produktif, Islam melarang bunga dan menyusun

kembali intermediasi keuangan pada basis profit-

loss sharing. Ketiga variabel tersebut akan saling

mendukung dalam mengendalikan permintaan

uang, meskipun nilai-nilai moral kurang mampu

secara langsung dalam menentukan seberapa besar

jumlah uang yang diminta, namun variabel ini akan

mengurangi sikap konsumsi yang boros dan tidak

perlu, juga akan mengurangi tindakan penggunaan

uang yang bersifat spekulatif. Mekanisme harga

juga akan membantu mengalokasikan sumber daya

pada tujuan yang lebih efisien.

Keberadaan suku bunga sebagai intermedi-

ary instrumen dalam sistem keuangan dapat men-

jadikan pola konsumsi masyarakat di luar batas

kemampuannya dan mengarahkan investasi pada

bidang yang kurang produktif atau spekulatif, dise-

babkan sistem bunga telah gagal sebagai mekanis-

me kontrol terhadap penggunaan dana pinjaman.

Dengan adanya tingkat keuntungan sebagai peng-

ganti dari keberadaan suku bunga, diharapkan

akan lebih mampu untuk mengarahkan pola

permintaan uang yang ditujukan untuk konsumsi

yang tidak berlebihan dan investasi yang berorien-

tasi keuntungan di sektor riil. Terkorespondensi-

nya ketiga variabel dalam satu sistem ini akan

dapat menciptakan pola permintaan uang yang

relatif stabil.

Oleh karena itu, kebijakan moneter BI rate

pada hakikatnya sudah tidak dapat digunakan da-

lam mentransmisikan kebijakan moneter melalui

perbankan syariah karena kebijakan BI rate ini yang

dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan uang

dalam sistem perekonomian. Dimana BI rate ini

sangat berfluktuasi sehingga sulit untuk dipredi-

ksikan kapan naik dan turunnya BI rate. Selain itu

juga, BI rate ini juga memberikan ketidakpasatian

pada perekonomian khususnya dalam financial
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market sehingga mendorong para pemberi pinjam-

an dan peminjam uang meninggalkan sektor riil

yang mengakibatkan uang hanya akan berputar

pada instrumen keuangan saja yang tidak bersifat

sektor riil. Sehingga dari 1 instrumen keuangan

ke instrumen lainnya tanpa pernah bersinggungan

dengan aktivitas produktif.

Keadaan ini membuat financial market se-

makin aktif dan semakin jauh meninggalkan sektor

riil dan hal inilah yang sering menyebabkan terja-

dinya ketidakstabilan ekonomi dalam sistem per-

ekonomian konvensional. Permasalahan ini di-

anggap wajar karena dalam sistem ekonomi kon-

vensional menganggap bahwa bunga yang dibe-

bankan oleh kreditur kepada debitur dengan

menginterprestasikannya sebagai hak modal atas

sebagian profit yang didapatkan debitur dari uang

yang dipinjamnya, karena pada kenyataannya de-

bitur banyak yang memakai uang pinjamannya

bukan untuk aktivitas produktif (sector rill) seperti

perniagaan barang dan jasa akan tetapi untuk me-

mutarkan uang tersebut pada sektor yang berbau

spekulatif seperti untuk mengambil keuntungan

pada instrumen financial market yang sifatnya bukan

untuk aktifitas di sektor riil. Hal ini yang membe-

dakan dengan prinsip perbankan syariah dimana

sektor riil yang menjadi tujuan dari semua aktifitas

dari kegiatan perbankan.

Oleh karena itu, sesungguhnya BI rate yang

saat ini sebagai kebijakan moneter yang ditrans-

misikan bagi industri perbankan ternyata tidak da-

pat disamakan antara perbankan syariah dan per-

bankan konvensional. Dan hal ini merupakan

pekerjaan rumah tangga bagi BI untuk terus meng-

kaji terkait dengan kebijakan moneter yang sesuai

dengan prinsip syariah sehingga mekanisme dual

banking system yang ada di sistem keuangan Indo-

nesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip masing-

masing. Hal ini sangat penting mengingat per-

bankan syariah juga merupakan business entity yang

juga harus bersaing dengan perbankan konven-

sional, sehingga kelengkapan kebijakan dan instru-

men juga harus terus dikembangkan dalam men-

dukung perkembangan keuangan syariah yang ada

di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil kajian dalam pem-

bahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem per-

bankan Indonesia yang menganut dual banking sys-

tem belum secara jelas berjalan sesuai dengan

masing-masing sistem yang dianut, karena SBI se-

bagai instrument moneter konvensional dan SBIS

sebagai instrument moneter syariah masih sama-

sama menggunakan BI rate sebagai acuan bagi ke-

dua instrumen tersebut dalam mentransmisikan ke-

bijakan moneter dalam perbankan. Sehingga, bank

syariah yang juga berfungsi sebagai media dalam

mentransmisikan kebijakan moneter yang dilaku-

kan oleh BI selama ini secara tidak langsung masih

belum terbebas dari bunga karena masih mengacu

dengan BI rate. Karena selama ini secara spesifik

belum ada kebijakan moneter yang dapat digu-

nakan sebagai acuan khusus oleh perbankan

syariah dalam mentransmisikan kebijakan moneter

dari BI melalui perbankan syariah.

Secara teoritis penggunaan BI rate tidak da-

pat digunakan oleh bank syariah sebagai acuan da-

lam mentransmisikan kebijakan moneter syariah

karena tidak sesuai dengan prinsip syariah yang

dianut yang bertujuan untuk menggerakkan sektor

riil bukan dengan sistem bunga tapi dengan sistem

bagi hasil (profit sharing). Sehingga sebagai impli-

kasi dari penelitian ini perbankan Indonesia dalam

sistem perbankannya yang menganut dual banking

system memerlukan instrumen moneter dari masing-

masing sistem dalam mentransmisikan kebijakan

moneternya.

Saran

Dari serangkaian analisis dan deskripsi serta

pembahasan yang telah dilakukan dapat dikemu-

kakan beberapa saran bahwa diperlukan evaluasi
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terhadap instrumen moneter syariah yang saat ini

diterapkan dan juga diperlukan kajian terkait de-

ngan transmisi kebijakan moneter syariah yang

baku sesuai dengan prinsip yang diberlakukan agar

tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya

yang dapat digunakan sebagai media dalam men-

dorong perkembangan moneter syariah di Indo-

nesia dalam dual banking system.

Kemudian perlu dikembangkan kebijakan di

fase selanjutnya dengan merumuskan konsep kebi-

jakan moneter secara menyeluruh yang disertai

dengan pembentukan instrumen moneter alternatif

yang kuat terkait dengan kebijakan moneter yang

didasarkan atas prinsip syariah dan sejalan dengan

kebijakan moneter yang ada saat ini dengan tujuan

agar lebih mudah diaplikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A.U.F. & Hassan, M.K. 2006. The Time Value of
Money Concept in Islamic Finance. American Jour-
nal of Islamic Social Sciences, 23(1): 66-89.

Anto. 2010. Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah. http:/
/ e k i s o n l i n e . c o m / i n d e x 2 . p h p ? o p t i o n = c
om_content&do_pdf=1&id=194. Diakses
Tanggal: 25 Desember 2013.

Ascarya. 2010. Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan
Moneter Ganda di Indonesia. Buletin Ekonomi
Moneter dan Perbankan, 14(3): 283-312.

Karim, A.A. 2003. Bank Islam–Analisa Fiqih dan Keuangan.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bank Indonesia. 2000. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/
8/PBI/2000 Tentang Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bungin, B. 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.

Chapra, M.U. 2000. Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema
Insani Press.

Crockett, A. 1997. Why is Financial Stability a Goal of
Public Policy? A Symposium Sponsored by the Fed-
eral Reserve Bank of Kansas City Jackson Hole Wyo-
ming, 7-36.

Ismal, R. 2010. Model of Islamic Monetary Operation for
Liquidity Management in Islamic Banking Case
of Indonesia 2000-2009. Gadjah Mada International
Journal Business.

Ismal, R. 2010. Islamic Banking Characteristics, Economic
Condition, and Liquidity Risk Problem (Indonesian
Case: 2001–2007). 1-14.

Manurung, M. & Rahardja, P. 2004. Uang, Perbankan, dan
Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia).
Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Mishkin, F.S. 2004.  The Economist of Money, Banking and
Financial Markets. Seventh Edition. United States
America: Columbia University.

Nasir, Mohd. 2009. Do the Treasury Activities Fuction
Well ini Shari’ah-Compliant Financial Market?
Internasional Business Research, 2(3): 128-131.

Pohan, A. 2008. Kerangka Kebijakan Moneter dan
Implementasinya di Indonesia. Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada.

Pohan, A. 2008. Potret Kebijakan Moneter di Indonesia.
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Siddiqi, M.N. 1978. Pendekatan Islam terhadap Ekonomi.
https://elpinadelaz07.wordpress.com/2014/
05/03/pemikiran-ekonomi-islam-kontemporer-
muhammad-nejatullah-siddiqi/. Diakses:
Tanggal 1 Januari 2014.

Warjiyo, P. 2004. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter
di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi
Kebanksentralan BI.

Yahya, M. & Agunggunanto, E.Y. 2011. Teori Bagi Hasil
(Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syarah
dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Dinamika Ekonomi
Pembangunan, 1(1): 65-72.

Zaher, T.S. & Hassan, M.K. 2001. A Comparative Litera-
ture Survey of Islamic Finance and Banking.  Fi-
nancial Markets, Institutions, and Intruments, 10(4):
155-199.


