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Pengantar

• Di bab ini kita akan membahas tentang:
1) Perbankan Internasional—peran, jenis, dan alasannya
2) Pasar uang Internasional—konsep kecukupan modal
3) Krisis utang Dunia Ketiga
4) Krisis Keuangan Global Baru-Baru Ini.



introduction

• Bank2 internasional memfasilitasi impor & ekspor klien2nya
dengan mengatur pembelanjaan perdagangan.

• Bank internasional juga melayani klien2- nya dengan
mengadakan valas dalam kaitannya dengan transaksi2 lintas-
batas & membuat investasi luar negeri.

• Keistimewaan utama yang membedakan bank2 internasional
dari bank2 domestik: tipe deposito yang mereka terima &

• pinjaman & investasi yang mereka buat.
• Bank2 yang menyediakan mayoritas jasa2 konsultasi &
nasehat, & jasa2 lainnya disebut sebagai bank2 universal atau
bank2 jasa penuh.



Bank Internasional dan Perannya

1) Memberikan fasilitas kepada nasabah mereka dengan
mengatur pendanaan atas perdagangan impor dan
ekspor.

2) Mengatur pertukaran mata uang asing.
3) Membantu kebijakan lindung nilai, baik dari
individu/perusahaan, atas risiko nilai tukar valas.

4) Memperjualbelikan valas atas rekening bank mereka
sendiri

5) Membuat pasar pada produk-produk derivatif mata
uang.



Bank Internasional dan Perannya

• Beberapa bank internasional mencari deposito atas mata
uang asing dan memberikan pinjaman mata uang asing
kepada nasabah asing.

• Beberapa bank internasional bisa turut serta dalam
penjaminan obligasi internasional, apabila diperbolehkan
oleh regulasi perbankan negara tersebut.



Bank Internasional dan Jenisnya

• Berbagai jenis kantor perbankan internasional meliputi:
1) Hubungan bank korespondensi
2) Kantor Perwakilan
3) Cabang Asing
4) Anak Perusahaan dan Afiliasi
5) Edge Act Bank
6) Pusat Perbankan Luar Negeri
7) International Banking Facilities



Bank Internasional dan Alasannya

Alasan mendirikan berbagai jenis kantor perbankan internasional, 
beserta layanan yang diberikannya sangatlah bervariasi:
1) Keunggulan pengetahuan à database perusahaan induk

bisa digunakan anak cabang
2) Biaya Marginal yang rendah
3) Layanan informasi negara tuan rumah à dengan bantuan

anak cabang, lebih efektif dan lebih lengkap daripada kalau
dilakukan induk sendiri.

4) Gengsi à modal menarik kepercayaan nasabah
5) Keuntungan regulasi à misalnya, tidak harus

mempublikasikan informasi keuangannya dengan komplit, 
atau toleransi modal simpanan minimal yang harus dimiliki



Bank Internasional dan Alasannya

6) Strategi defensif bank-bank dalam skala besar à untuk
mencegah berkurangnya nasabah multinasional mereka
akibat kecewa dengan ketidaklengkapan fasilitas.

7) Strategi defensif bank-bank dalam skala kecil à untuk
mencegah berkurangnya traveler’s check, turis, dan pasar
bisnis asing dari persaingan dengan bank asing.

8) Biaya transaksi à lebih kepada pencegahan risiko nilai
tukar valas pada saat terjadi konversi

9) Pertumbuhan à prospek di negara tuan rumah karena
masyarakatnya jenuh dengan jenis layanan bank domestik
mereka

10) Pengurangan risiko à berkaitan dengan diverisifikasi
bisnis (berkonteks internasional)



Pasar Uang Internasional

• Inti dari pasar uang internasional adalah pasar
Eurocurrencyà deposito berjangka di bank internasional
yang ditempatkan di negara yang berbeda dengan negara
yang menerbitkan mata uang tersebut.

• Misalnya, Eurodollar adalah deposito bermata uang US$
di bank-bank di luar Amerika Serikat; Eurodollar
membentuk porsi terbesar di pasar Eurocurrency.

• Kantor pusat pasar Eurocurrency = London
• Instrumen pasar uang internasional utama lainnya
mencakup forward rate agreements, Euronotes,
Eurocommercial paper, dan kontrak berjangka suku
bunga Eurodollar.



Konsep KecukupanModal

• Kecukupan modal mengacu pada jumlah modal ekuitas
dan sekuritas lainnya yang dimiliki bank sebagai
cadangan terhadap aset-aset berisiko untuk mengurangi
kemungkinan bank tersbeut bangkrut.à risiko kredit

• Basel Capital Accord 1988, membuat kerangka kerja
untuk menentukan ketentuan kecukupan modal untuk
bank-bank yang aktif secara internasional. Diadopsi oleh
para regulator bank nasional, contohnya OJK di
Indonesia.



Konsep KecukupanModal

• Semakin banyaknya bank yang memperjualbelikan
produk derivatif saham, suku bunga, dan nilai tukar +
risiko operasional mulai dari kerusakan jaringan sistem
sampai dengan kecurangan skala besar = Basel Capital
Accord 1988 tidak cukup!

• Basel II (2007), yang diluncurkan oleh para gubernur
bank sentral dan pengawas bank negara-negara G-10,
mensyaratkan bahwa bank harus memiliki modal
minimum 8% terhadap risiko kredit, pasar operasional
bank.



Konsep KecukupanModal

• Basel III (Juni 2009) merupakan perbaikan dari Basel II,
dengan memperkuat sisi regulasi dan pengawasan bank-
bank yang aktif secara internasional, sehingga kerangka
kerja modal minimum bank bisa menjadi lebih aman.

• Basel III secara spesifik ditujukan untuk membentuk:
• Penyangga modal yang dapat ditarik pada masa tertekan
(masalah likuditas)

• Penguatan kualitas modal bank
• Memperkenalkan ketentuan rasio leverage untuk memuat
penggunaan kelebihan leverage.



Krisis Utang Internasional

• Krisis Utang Internasional terjadi karena bank-bank
internasional terlalu banyak memberikan kredit/utang
kepada negara-negara dunia ketiga, daripada yang
seharusnya mereka berikan.

• Dimulai pada 1970 ketika negara-negara OPEC
membanjiri bank dengan sejumlah besar Eurodollar yang
harus dipinjamkan untuk menutupi bunga yang akan
dibayarkan tersebut. (Supply dana > Demand dana)

• Ketika harga minyak jatuh, pengangguran tinggi, dan
inflasi tinggi, banyak negara-negara berkembang tidak
dapat membayar beban bunga atas pinjaman mereka.
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Krisis Utang Internasional

• Banyaknya uang tersebut membahayakan bank-bank
terbesar di dunia, terutama Amerika Serikat yang telah
memberikan kredit (kepada negara-negara berkembang)
dengan sebagian besar dananya.

• Sarana debt-for-equity swap tidak dapat secara efektif
memecahkan solusi masalah utang di negara dunia ketiga.

• Solusi terbaik adalah bersepakat bahwa negara-negara
dunia ketiga akan dikurangi beban bunga utangnya, dan
diberi perpanjangan tenggat waktu untuk melunasinya
(Brady bonds)



Krisis Utang Asia

Dimulai pada
pertengahan 1997, 
dimana Thailand 
mendevaluasi mata
uang Baht-nya dan
diikuti oleh negara-
negara Asia Tenggara 
lainnya.

1997-1998, nilai tukar
IDR ke US$ melemah
sangat tajam dari level 
Rp 2.450 per US$ 
menjadi Rp 15.000 per 
US$



Krisis Keuangan Global

• Dimulai di Amerika Serikat (2007) sebagai krisis kredit,
atau ketidakmampuan debitur untuk dapat memperoleh
pinjaman dengan mudah.

• Asal mula krisis kredit ini bisa ditelusuri oleh 3 faktor
utama:
1) Liberalisasi aturan perbankan dan sekuritas
2) Membanjirnya simpanan (tabungan) global
3) Lingkungan suku bunga rendah yang ditetapkan
Federal Reserve Bank di awal dekade.



Krisis Keuangan Global

• Suku bunga rendah dilihat oleh masyarakat yang belum
memiliki rumah untuk segera apply KPR, dan masyarakat yang
sudah punya rumah untuk beli rumah yang lebih mahal lagi
dengan KPR.

• Demand KPR semakin banyak = instrumen pasar uang berupa
sertifikat KPR makin diminati investor

• Bank-bank pengelola KPR melihat bahwa investor pasar uang
ingin LEBIH BANYAK lagi produk investasi yang sejenis
untuk bisa dibeli.

• Diturunkanlah standar kelayakan para aplikan KPR, sehingga
para pengutang KPR yang ‘seharusnya tak layak’ ini disebut
sebagai Subprime Mortgage; sedangkan yang layak disebut
Prime Mortgage.



Krisis Keuangan Global

• Ketika perekonomian mulai lesu, para debitur atau pengutang
KPR yang ‘tak layak’ ini akhirnya tak mampu untuk
membayar utangnya à rumah disita.

• Jumlah subprime > primeà makin banyak rumah disita à
tekanan harga tanah untuk turun lebih tinggi daripada tekanan
harga tanah untuk naik à para prime pun berpikir, “kenapa
kita harus bayar per bulan untuk sesuatu yang nilainya turun
terus?”

• Para prime akhirnya ‘meninggalkan’ rumah mereka à
macetlah aliran uang likuid ke para bank tersebut untuk
membiayai pengembalian atas sertifikat KPR yang sudah
terlanjur dijual kepada para investor dalam bentuk “sekuritas
berbasis KPR”



Krisis Keuangan Global

• Kalau tidak ada uang untuk membayar pengembalian ke para
investor, bagaimana solusinya?

• Meminta para investor untuk menjual kepemilikan
sekuritasnya, investor tidak mau. Karena investor juga harus
membayar utang yang dipinjamnya untuk membeli sekuritas
tersebut dalam jumlah besar.

• Bank terpaksa ‘merumahkan’ para karyawannya, menciptakan
pengangguran dan membuat para mantan karyawannya tak
bisa membayar utang pribadinya.

• Akumulasi masalah kredit kemudian menurunkan daya beli
masyarakat secara nasional. Semua orang tak bisa membayar
utang dan membeli apapun, dan akhirnya pecahlah ‘balon’
krisis tersebut.



Krisis Keuangan Global

• Salah satu pelajaran berharga yang bisa didapat adalah
para bankir terlihat tidak cermat dalam menganalisis
risiko kredit (akibat terbuai dengan potensi keuntungan
instan yang bisa mereka hasilkan)

• Alih-alih memiliki surat berharga/sekuritas itu sendiri, 
para bankir hanya fokus untuk melayani permintaan dari
para investor dan langsung menawarkan sekuritas
berbasis KPR itu pada mereka.

• Regulasi perbankan dan regulasi keuangan yang baru saat
ini sedang diimplementasikan untuk mencoba mencegah
atau mengurai krisis keuangan di masa depan.


