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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara di dunia ini mengalami 

krisis yang didorong oleh sistem keuangan mereka yang kurang dikembangkan, 

votalitas kebijakan makroekonomi, sektor perbankan yang lemah, ketergantungan 

yang tinggi pada arus modal eksternal, prospek pertumbuhan yang tidak pasti. Krisis 

tersebut memiliki efek pada guncangan ekonomi. Salah satunya adalah masalah 

krisis utang yang menjadi kekhawatiran pasar keuangan internasional dan pembuat 

kebijakan ekonomi. Pada tahun 1980, krisis utang melanda negara Polandia yang 

diakibatkan karena dampak negatif krisis utang dunia ketiga. Banyak bank di Eropa 

Barat menarik dananya dari bank di Eropa Timur. Pada tahun 1982, krisis utang 

melanda Meksiko yang diakibatkan capital outflow yang massive ke Amerika 

Serikat, kemudian di treatments dengan hutang dari Amerika serikat, IMF, BIS. 

Krisis ini juga menyebabkan Argentina, Brazil, dan Venezuela masuk dalam 

lingkaran krisis. Pada tahun 1998, krisis utang terjadi di negara Korea yang sebabnya 

sama dengan krisis asia tenggara karena kebijakan utang yang tidak transparan. Pada 

tahun 1999, krisis keuangan terjadi di negara Brazil dan Argentina dikarenakan 

kegagalan IMF menerapkan liberalisasi, yaitu kebijakan makro yang mengaitkan 

mata uang terhadap US (Pagging system) tidak stabil sehingga membuat bangkrut 

dan default. Dan yang terbaru pada tahun 2012, terjadi krisis di zona Euro, yaitu 

krisis utang yang melanda Yunani dikarenakan negara tersebut mengalami kondisi 
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gagal bayar. Hal ini terjadi karena tidak adanya kontrol yang ketat dari pemerintah 

terhadap alokasi penggunaan utang luar negeri di negara tersebut. Dalam peraturan 

Maastricht Treaty ( Undang-Undang Dasar Anggota Uni Eropa) menyatakan bahwa 

defisit APBN negara-negara UE dibatasi yaitu maksimum 3 persen dari PDB 

(Produk domestik bruto) nya. Namun, defisit APBN Yunani mencapai 13,6 persen 

dari PDB melebihi batas ketentuan yang sudah ditetapkan. Defisit APBN yang 

dialami Yunani selanjutnya dibiayai dari dana obligasi pemerintah sehingga 

menyebabkan rasio utang luar negeri Yunani terhadap PDB membengkak yang 

mencapai 172 persen dari PDB per Juni 2011. Padahal ketentuan yang tercantum 

dalam Maastricht Treaty menyatakan bahwa negara-negara UE harus memiliki total 

utang luar negeri maksimum 60 persen dari PDB nya. (Quẻrẻ dan Boone, 2010). 

Indonesia harus mengambil pelajaran penting dari krisis-krisis yang sudah 

pernah terjadi, karena Indonesia juga pernah mengalami kejadian serupa pada tahun 

1998 yaitu krisis moneter dimana utang luar negeri pemerintah meningkat cukup 

tinggi. Krisis ini dipicu merosotnya nilai mata uang domestik dikarenakan penurunan 

nilai ekspor yang mengakibatkan defisit neraca berjalan. Pembiayaan defisit neraca 

berjalan ini dilakukan dengan melakukan pinjaman jangka pendek. Akumulasi 

investasi ini sangat berbahaya bagi perekonomian domestik karena bisa 

menyebabkan arus balik (Satya, 2016). Hingga saat ini, Indonesia tidak bisa terlepas 

dari utang karena untuk menuju tahap kemapanan ekonomi membutuhkan anggaran 

dalam jumlah yang besar untuk mewujudkan program nawa cita tersebut. Sehingga, 

kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia (APBN) Indonesia selalu 
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mengalami budget deficit, yakni menurut Rahardja dan Manurung (2004) budget 

deficit  adalah anggaran yang memang direncakan untuk defisit karena pengeluaran 

pemerintah yang direncanakan lebih besar dari pada penerimaan pemerintah (G>T) 

untuk memenuhi tujuan bernegara. Oleh karena itu, dalam sistem anggaran defisit 

yang dianut Indonesia saat ini untuk menutupi sumber pembiayaan defisit anggaran 

pendapatan belanja negara (APBN) Indonesia ditutupi baik dari pembiayaan dalam 

negeri maupun luar negeri yang antara lain merupakan pinjaman negara. Adapun 

realisasi defisit anggaran yang dialami Indonesia selama periode 2008 hingga 2015 

dapat dilihat pada gambar 1.1. 

 

GAMBAR 1.1 

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia Selama Periode 

Tahun 2008 Hingga 2015 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa realisasi defisit APBN selama periode 2008 

hingga 2015 menunjukkan trend yang cenderung meningkat.  

Surat Utang Negara merupakan salahsatu instrument sebagai sumber utama 

pembiayaan anggaran yang berasal dari utang, yang sebagian besar berasal dari 

penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang termasuk jenis Surat Utang Negara. 
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Sementara itu, sumber pembiayaan luar negeri ditetapkan sebagai pelengkap. Di 

dalam Surat Berharga Negara ini kita dapat melihat data posisi kepemilikan asing 

pada gambar 1.2. 

 

GAMBAR 1.2 

Posisi Surat Berharga Negara (SBN) Menurut Kepemilikan Bukan Penduduk (Bank 

Asing) Periode Tahun 2010 Hingga 2014 (dalam Milliar RP) 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa kepemilikan asing mengalami trend yang 

terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2010 hingga 2014 (kecuali pada 

tahun 2012 yang mengalami penurunan). Data ini mengindikasikan bahwa 

ketergantungan pemerintah terhadap pihak asing semakin meningkat dalam rangka 

menutupi pendanaan defisit anggaran yang terjadi. Porsi kepemilikan asing yang 

terus meningkat perlu diwaspadai karena dapat mengindikasikan bahwa semakin 

meningkatnya porsi kepemilikan asing berdampak pada jumlah utang luar negeri 

pemerintah yang semakin besar. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan atas  

penerbitan SBN dan kepemilikan asing terhadap SBN agar tidak memicu semakin 

besarnya jumlah utang luar negeri pemerintah karena dikhawatirkan di masa 

mendatang , pemerintah akan terjerat ke dalam krisis utang yang akan menimbulkan 
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shock (goncangan) terhadap stabilitas keuangan dan menghantam sendi-sendi 

perekonomian Indonesia.  

Sumber :Bank Indonesia (2013) 

GAMBAR 1.3 

Jumlah Ratio Utang Terhadap PDB Periode Tahun 2009 Hingga 2013 

Jumlah ratio utang terhadap PDB adalah indikator untuk menilai sehat atau 

tidak sehatnya posisi utang dalam suatu negara. Dari indikator ini, Indonesia boleh 

dikatakan relatif aman karena trend indikator periode 2009-2013 rasio utang 

terhadap PDB masih dibawah 60 persen meskipun trend selama lima tahun terakhir 

cenderung meningkat. Dari indikator tersebut, bisa dikatakan pemerintah dapat 

mengelola utang dengan baik. Akan tetapi, jika dilihat dari indikator lainnya, 

pengelolaan utang tidak sepenuhnya aman. Berikut ini adalah posisi utang luar negeri 

pemerintah dan menurut jenis utang yang terangkum dalam gambar 1.4. 
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GAMBAR 1.4 

Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia Periode 2010 Hingga 2015  

(dalam juta USD) 

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2010 hingga 2015, 

posisi utang luar negeri pemerintah menunjukkan trend yang terus meningkat. 

Indikator ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan pemerintah semakin 

menunjukkan ketergantungan yang semakin besar terhadap pembiayaan dari negara-

negara kreditor (Pihak Asing). Jika ketergantungan yang semakin kuat berlanjut 

dalam periode waktu yang lama, maka tidak menutup kemungkinan dimasa yang 

akan datang pemerintah akan terjerat krisis utang. 
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GAMBAR 1.5 

Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Sektor Swasta Periode 2005 Hingga 

2015 (dalam juta USD) 

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2005 hingga 2015 

posisi utang luar negeri Indonesia swasta menunjukkan trend yang terus meningkat. 

Bahkan, pada tahun 2015 posisi utang luar negeri Indonesia sektor swasta mencapai 

nilai tertinggi yaitu 167.731 juta USD. Peningkatan tajam utang luar negeri sektor 

swasta tanpa diiringi peningkatan produktivitas sektor riil dalam negeri saat ini, perlu 

diwaspadai dan dimonitor dengan ketat untuk menghindari berulangnya krisis 

ekonomi 1997. (Patillo et al dalam Riyadi, 2012) Karena dalam jangka panjang 

dikhawatirkan sektor swasta akan mengalami ketidakmampuan membayar utang luar 

negeri tersebut yang akan berdampak pada guncangan perekenomian. 

Krisis utang adalah ketika sebuah negara mengalami kegagalan dalam 

membayar kewajiban eksternal (utang luar negeri). Tapi ini tidak terjadi dalam waktu 

yang singkat karena ada banyak tanda-tanda peringatan. Krisis utang disebabkan oleh 

faktor-faktor umum, seperti perkembangan ekonomi makro yang kurang 

menguntungkan, memburuknya kondisi pembiayaan eksternal (misalnya penurunan 
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tiba-tiba dalam arus modal atau meningkat tajamnya biaya) atau peningkatan tingkat 

penghindaran resiko investor internasional. (Ciarlone dan Trebeschi, 2005) 

Ciarlone dan Trebeschi (2005) mendefinisikan krisis utang terjadi ketika 

peristiwa-peristiwa atau kondisi berikut terjadi: pertama, ketika negara menyatakan 

moratorium pembayaran utang; kedua, ketika negara mengalami default pada 

pembayaran pokok dan / atau bunga pada kewajiban eksternal yang jumahnya lebih 

besar dari 5 persen rasio total utang selama setahun; ketiga, ketika negara memiliki 

tunggakan pembayaran bunga utang dan / atau modal kepada kewajiban eksternal 

terhadap negara kreditor dan komersial lebih dari 5 persen dari total utang eksternal 

selama setahun; keempat, ketika negara telah menandatangani sebuah restrukturisasi 

atau perjanjian rescheduling dengan negara kreditor atau komersial; kelima, ketika 

negara menerima bantuan dari IMF, itu dianggap signifikan jika melebihi 100 persen 

dari kuotanya. 

Berdasarkan studi sebelumnya, krisis utang dipengaruhi oleh indikator-

indikator variabel makroekonomi, diantaranya: 1. Menurut Srimaneerungroj (2013) 

Pembayaran bunga utang terhadap PDB merupakan salahsatu variabel terbaik dalam 

penelitian karena mampu menggambarkan krisis utang . 2.  Menurut Riyadi (2012) 

cadangan devisa merupakan salahsatu variabel terbaik dalam penelitian. 3. Menurut 

Cirlaone dan Trebeschi (2005) tingkat pertumbuhan ekspor merupakan salahsatu 

variabel terbaik dalam penelitian yang dapat menjelaskan periode krisis utang 

terutama dalam mengukur beban utang eksternal dan kemampuan menghasilkan 

mata uang asing dari negara. 4. Menurut Akbar (2015) indikator inflasi, tingkat 
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pertumbuhan PDB, dan suku bunga riil adalah beberapa variabel penting yang 

banyak digunakan dalam literatur sistem peringatan dini. 

Berdasarkan  uraian latar belakang diatas, perlu adanya Early Warning 

System (Sistem deteksi dini) yang dapat menandai kemungkinan terjadinya krisis 

utang di Indonesia. Terdapat dua fungsi dalam Early Warning System. Yang pertama 

adalah mengantisipasi terjadinya krisis utang dan yang kedua mengantisipasi adanya 

dampak akibat krisis utang. Fungsi pertama adalah sebagai alat pertimbangan 

pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan antisipatif agar krisis dapat 

dihindari. Fungsi kedua adalah dalam pasca krisis Early Warning System berperan 

sebagai dasar pertimbangan merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

penanggulangan agar krisis tidak menyebar. Sehubungan dengan itu, maka penulis 

tertarik untuk mengambil penelian dengan judul “MEMBANGUN SISTEM 

DETEKSI DINI KRISIS UTANG DI INDONESIA” 

B. Batasan Masalah 

Krisis keuangan terbagi menjadi 3, yaitu krisis perbankan, krisis nilai tukar, 

dan krisis utang. Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan maka 

peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu terfokus pada krisis 

utang. 

C. Rumusan Masalah 

Default atau kondisi gagal bayar yang dialami suatu negara akan 

menyebabkan kerugian dalam seluruh sistem. Sehingga negara tersebut 

meningkatkan dananya untuk membayar kewajiban eksternal yang luar biasa. 
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Dengan demikian fase boom ekonomi akan terjadi ketika pasar obligasi pemerintah 

melewati ambang batas dan suku bunga melebihi ambang batas tertentu. Semakin 

tinggi negara mengalami default maka semakin besar kontribusi terhadap resiko 

sistemik. Karena resiko sistemik terjadi akibat efek domino dari ekonomi shock dan 

kegagalan dalam pengelolaan struktur keuangan negara. Oleh karena itu, sangatlah 

penting untuk membangun sistem deteksi dini krisis utang di Indonesia. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan 

ekonomi yang tepat supaya terhindari dari krisis utang yang mungkin saja akan 

melanda Indonesia pada waktu mendatang. 

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pentingnya suatu sistem deteksi 

dini terhadap krisis utang di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat indeks krisis utang di Indonesia ? 

2. Apa saja indikator-indikator yang dapat menjadi leading indicators terjadinya 

krisis utang di Indonesia ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menentukan indeks krisis utang di Indonesia. 

2. Untuk menentukan indikator-indikator yang dapat menjadi leading indicators 

terjadinya krisis utang di Indonesia, diantaranya: 
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a. Apakah tingkat pertumbuhan ekspor dapat menjadi leading indicators ? 

b. Apakah cadangan devisa dapat menjadi leading indicators ? 

c. Apakah pembayaran bunga utang dapat menjadi leading indicarors ? 

d. Apakah tingkat pertumbuhan PDB dapat menjadi leading indicators ? 

e. Apakah suku bunga riil dapat menjadi leading indicators ? 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagi pengambil keputusan terutama Pemerintah atau Bank Indonesia  dapat 

menjadi masukkan untuk segera merancang dan mengimplementasikan kebijakan 

ekonomi yang tepat dalam rangka memperkuat perekonomian dari sektor fiskal. 

Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sasaran untuk 

mengantisipasi krisis utang yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Oleh karena 

itu, diharapkan pemerintah bisa secara tepat menggunakan sistem deteksi dini untuk 

mengantisipasi krisis utang di Indonesia. 


