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V.

KESIMPULAN DAN SARAN

1• Kesimpulan
1. Usaha-ueaha penyerapurnaan di bidang kelembagaan yang
dimulai sejak tahun 1967 oleh penerintah Indonesia, ber
pengaruh besar atas struktur perbankan di Indonesia,
yang kemudian nenempatkan bank-bank komersial milik pe
merintah pada posisi yang 6angat kuat jika dibandingkan
dengan bank-bank milik swasta. Hal ini disebabkan, kare
na pada 1 Oktober 1968 tingkat suku-bunga deposito ber
jangka pada bank-bank penerintah dinaikkan cukup tinggi
hingga mencapai 72% setahun, untuk yang berjangka waktu
12 bulan# Dan pada saat yang sama, deposito berjangka
pada bank-bank pemerintah dijamin oleh Bank Indonesia,
dan diumumkan bebas dari pengenaan pajak pendapatan, pa
jak perseroan, pajak kekayaan dan juga pajak atas bunga,
deviden dan royalty, Disamping itu yang lebih penting
lagit bahwa untuk sementara waktu Bank Indonesia tnemberikan subsidi premi suku-bunga deposito kepada bank-bank
pemerintah penyelenggara deposito. Sehingga pada taraf
pertana, hal ini memungkinkan bank-bank pemerintah ter
sebut, dapat menawarkan tingkat suku-bunga yang cukup
*ienarik, baik bagi para pemilik dana maupun bagi para
peminjam potensial.
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2. Disegi lain, kebijakan pemerintah menaikkan tingkat su
ku-bunga deposito berjangka hingga mencapai 72% setahun
pada akhir tahun 1968 , lebih mematikan lagi kegiatan pa
sar uang dan nodal di Indonesia, yang mercang pada dasar/
nya telah mengalami kelesuan sejak akhir tahun limapuluhan. Sebagaimana dikenukakan oleh Keynes dalam teori
liquidity preference* bahwa permintaan akan uang tunai
untuk tujuan pembelian surat-surat berharga atau untuk
motiv spekulasi adalah peka (elastis) terhadap perubahan
tingkat suku-bunga. Sehingga dengan adanya kenaikan
tingkat suku-bunga deposito berjangka pada saat itu, ma
ka masyarakat nengalihkan dananya kearah penabungan da
lam bentuk deposito berjangka

pada lembaga perbankan

milik pemerintah.

3. Bagi masyarakat yang ingin lebih meningkatkan lagi keka
yaan yang telah dimilikinya melalui penabungan dalam
bentuk aktiva-aktiva finmsial, maka 6atu-satunya cara
yang relativ menguntungkan,.hanyalah dengan cara menyimpannya dalan bentuk deposito berjangka pada bank-bank
nilik pemerintah. Dan apabila cara penabungan dalan ben
tuk ini relativ tidak menarik lagi, maka masyarakat akan
nengalihkan perhatiannya pada sektor-sektor riil, yakni
dengan cara nenbelanjakan kelebihan uang tunai yang dirtilikinya terhadap barang-barang dan jasa di pasaran.
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4* Pada dasarnya tambahan jumlah simpanan masyarakat dalam
‘bentuk deposito berjangka di Indonesia setiap tahunnya
adalah roeponsiv terhadap perubahan tingkat suku-bunga.
Pendapat penulis ini ditunjang oleh adanya fakta, bahwa
pada saat diintrodusirnya deposito berjangka pada bankbank milik pemerintah akhir tahun 1968, proporsi jumlah
simpanan masyarakat semakin membesar pada tingkat sukubunga yang semakin tinggi, walaupun jangka waktu simpananI
nya semakin panjang* Demikian pula halnya, pada saat di
introdusirnya deposito yang berjangka waktu 24 bulan pada
9 April 1974* Pada saat tersebut, tampak adanya pergeseran
«
proporsi terbesar jumlah simpanan masyarakat dalam bentuk
deposito dari yang berjangka waktu 12 bulan ke arah depo
sito yang berjangka waktu 24 bulan9 dimana tingkat suku*bunganya lebih tinggi, sedangkan jangka waktu simpanannya
lebih panjang* Hal ini menunjukkan, bahwa para pemilik de
posito lebih menitik beratkan pada unsur suku-bunga daripada jangka waktu simpanan* Lebih jauh hal ini menunjukkan
pula, bahwa dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk de
posito berjangka berasal dari dana yang memang benar-benar
menganggur atau idle, yang eeharusnya dapat dimanfaatkan
oleh para pemiliknya untuk memenuhi motiv spekulasi di
pasar modal.

5. Berfluktuaeinya simpanan masyarakat dalam bentuk deposito ber
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jangka dan disamping itu terhentinya kegiatan pasar uang
dan modal di Indonesia, memungkinkan bagi penguasa mone
ter untuk menpergunakan discount rate policy secara
efektiv, baik dalam rangka untuk menekan atau mengendalikan tingkat inflasi, maupun dalam usaha untuk mengerahkan dan menghirapun dana menganggur (idle money) di
dalam masyarakat yang pada umuranya bersifat terpecahpecah (fragmented). 6ehingga pada akhirnya dapat merupa
kan suatu akumulasi tabungan yang siap dipergunakan se
bagai pembiayaan kegiatan-kegiatan investasi di Indone
sia selama ini*

6 . Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
hampir seluruh pembiayaan kegiatan-kegiatan investasi
sektor $wasta (private investment) di Indonesia berasal
dari kredit perbankan, yakni bank-bank komersial, yang
dalam hal ini mengandung unsur-unsur inflatoir* Hal ini
didasarkan pada kenyataan, bahwa sumber utaraa pembiayaan
operasi bank-bank komersial adalah dari simpanan giro
yang berasal dari substitusi uang primer oleh masyarakat,
sehingga kredit yang diberikan adalah merupakan penciptaan uang giral.

Dan hal ini merupakan salah satu segi

negativ dari sistim atau cara pembiayaan investasi me
lalui lembaga perbankan, khususnya melalui saluran bankbank komersial*
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2. S a r a n
1. Sebagaimana telah diumumkan oleh pemerintah, bahwa ke
giatan pasar nodal di Indonesia telah diresciikan ketnbali
sejak 10 Aguetus 1977* Tahap-tahap selanjutnya adalah
/
merupakan tahap pengembangan dan melembagakannya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dimana tahap ini pa
da umumnya merupakan suatu proses gradual*
Dalam hal ini penulis berpendapat, justru tahap inilah
yang paling penting, dan penguasa moneter harus dapat
memainkan peranannya dalam usaha mempercepat proses melembaganya sistim penabungan masyarakat dalan bentuk
pembelian surat-surat berharga* Karena dalam tahap ini,
tidak saja menyangkut segi-segi pengembangan pasar modal
itu sendiri, melainkan menyangkut pula eksistensi lerabaga-lembara keuangan yang telah ada, dalam arti, kehadiran pasar modal jangan sampai mengganggu atau memperburuk
eksistensi bank-bank komersial. Sehingga harus dicari
suatu sistim atau cara pengembangan yang efektiv tentang
pasar modal di Indonesia, tanpa mengorbankan eksistensi
bank-bank komersial yang telah ada*

2. Peng'ilaman sekitar tahun 1968 menunjukkan, bahwa dianta
ra faktor-faktor yang menyebabkan terhentinya kegiatan
pasar modal di Indonesia adalah karena rendemen dari
obli^asi yang beredar pada saat itu, relativ lebih ren
dah apabila dibandingkan dengan tingkat suku-bunga depo-
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sito berjangka. Sejalan dengan hal ini, teori liquidity
urefftrence dari John Maynard Keynes menyebutkan pula,
bahwa permintaan akan uang tunai untuk raemenuhi motiv
spekulasi merupakan fungsi dari suku-bunga.
Dengan dasar-dasar tersebut, hendaklah dipikirkan oleh
penguasa moneter, usaha untuk melepaskar. penentuan sukubunga deposito, khusus untuk yang berjangka waktu 6 bu
lan dan kemudian menyerahkannva kepada bank-bank penyelenggara deposito berjangka* Ditinjau dari segi kebijakan pengendalian tingkat inflasi maunun dari segi kebij>kan pengorahan dana masyarakat (akumulasi tabungan),
hal ini relativ tidak berpengaruh, sedangkan disogi lain
dapat qendorong mekanisme suku-bunga pasar, sehingga se
makin menggairahkan kehidupan pasar uang dan kemungkinan
besar dapat melicinkan jalan ke arah pengembangan pasar
modal di Indonesia.

3. Dalam rangka mempercepat proses melenbaganya sistim atau
cara penabungan kekayaan masyarakat dalan bentuk pembelian surat-surat berharga, seyogyanya patut diperhitungkan oleh penguasa moneter untuk menggalakkan cara pemberian pinjaman kepada masyarakat melalui saluran bankbank komersial dengan mempergunakan jaminan surat-surat
berharga, sehingga secara tidak langsung masyarakat dirangsang untuk memegang kekayaannya dalan bentuk sur"*t6ur°*t berharga melalui manfaat sampingan tersebut.

Skripsi

Tinjauan Teoritis Tentang ...

Djarir Soedibyo Machfud

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Sedangkan disegi lain, manfaatnya bagi penguasa moneter
sendiri akan memperluas kemampuannya dalam rangka menanggulangi inflasi di Indonesia dengan cara Bargin
requirement*
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