SURAT & OPINI

Ongkos yang dibayar dari konsumerisme
seringkali tak langsung, tapi berakibat fatal.
Nofie Iman, Kandidat Doktor London
School of Economics and Political Science
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Stimulus Bunga
Khomarul Hidayat

E

konomi yang lesu memang
mencemaskan banyak orang.
Terlebih pemutusan hubungan
kerja (PHK) sudah meruyak di sejumlah sektor industri. Ini menambah was-was, jangan-jangan bakal
menjadi bola salju yang membesar.
Tentu tidak kita harapkan.
Berderet paket sudah diterbitkan
pemerintah untuk menghidupkan
lagi nadi perekonomian. Toh, hasilnya belum bisa dipetik dalam jangka
pendek. Ekonomi butuh stimulus
lain yang bisa lebih "nendang" dan
efeknya langsung terasa.
Nah, stimulus itu berupa suku
bunga rendah. Negara-negara yang
ekonominya tengah sempoyongan
juga menerapkan kebijakan serupa.
Bahkan Jepang memberlakukan
suku bunga negatif demi mendongkrak ekonominya.
Bulan lalu Bank Indonesia (BI)
memang sudah mulai menurunkan
suku bunga acuan BI rate 25 basis
poin ke 7,25%. Hanya saja tak serta
merta diikuti penurunan bunga kredit perbankan.
Biaya dana dan menjaga margin
bunga bersih selalu menjadi pertimbangan para bankir sehingga masih
pelit menurunkan bunga kredit. Butuh waktu menyesuaikan bunga
juga menjadi dalih lain bankir tak
bergegas memangkas bunga kredit.

SMS
Saham FREN sekarang di
Rp 50 lagi. Apa mau
dibundel lagi ke harga Rp
1.000? Waktu itu saya
rugi Rp 80 juta. Tolong
Direksi BEI perhatikan
nasib investor kecil. Apa
begini cara main di pasar
modal kita?
Hp 08137391xxxx

Wahai petinggi OJK, saya
investor kecil mengusulkan fraksi harga yang
paling fair adalah 50
sampai 100 adalah 1, 100
sampai 200 adalah 2, 200
sampai 500 adalah 4, dan
500 sampai 1.000 adalah
10. Itu lebih Ok ditinjau
dari aspek manapun.
Hp 08228073xxxx

Saya usul KPI membuat
aturan agar televisi
swasta nasional menghentikan siaran iklan
setelah jam 22.00 tiap
malam! Tayangan iklan
itu amat mengganggu.
Tentu apabila operator
televisi ikhlas menghibur
masyarakat.
Hp 08386350xxxx

Jalur lambat jalan Tol
Cipularang banyak
lobang cukup besar dan
membahayakan.
Hp 08778296xxxx

Kirim SMS Anda
081808 566826

Syukur-syukur, kalau BI masih
memiliki ruang lagi menggunting
suku bunga acuan di bulan Februari
ini. Dengan begitu, bank tak memiliki banyak alasan lagi menahan bunga kreditnya.
Margin bunga tinggi kerap menjadi kritikan yang dialamatkan ke
bank. Meski faktor ini pula yang
membuat banyak investor asing kepincut berbisnis bank di Indonesia.
Namun, demi margin tinggi pulalah suku bunga kredit susah menukik. Inefisiensi menjadi pangkal
masalahnya lantaran banyak bank
berburu pendanaan dengan biaya
dana yang mahal.
Regulator sektor keuangan pun
menyadari hal ini. Maka, tepat kiranya rencana Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) memperketat lagi batas atas
alias capping bunga deposito perbankan.
Logikanya, andai bunga deposito
bisa "dipaksa" lebih rendah, bunga
kredit akan mengikuti. Satu sisi ini
memang akan mengurangi imbal
hasil yang diperoleh deposan. Tapi
lewat cara ini, OJK bisa menekan
bank menurunkan bunga kredit.
Bagaimanapun penurunan bunga
kredit bakal menjadi stimulus yang
efeknya bakal langsung terasa. Dengan bekal bunga lebih murah, dunia usaha akan lebih percaya diri
berekspansi. Bila ekonomi bergerak, ujung-ujungnya permintaan
kredit bank juga meningkat.
■

Benny Rachmadi

Surat Langkah Cepat
Menangani
Pengawasan
Bencana Alam
Kepala Daerah
usim hujan yang sudi Papua

L

angkah tegas Menteri
Luhut Panjaitan yang
mewajibkan walikota,
bupati, dan gubernur di Papua
untuk melapor jika akan keluar dari wilayahnya lebih dari
enam hari patut didukung.
Meski kelihatannya sepele
dan terlalu ribet, tapi jika dilakukan, dampaknya akan lebih
besar bagi rakyat Papua. Maklum, selama ini, mayoritas
pemimpin daerah Papua justru tinggal di luar wilayah
yang harusnya dikelolanya.
Memang menjadi pertanyaan, bagaimana konsentrasi
pemimpin daerah jika tidak
fokus pada wilayah yang dipimpinnya? Mungkin saja
mereka sudah yakin bahwa
birokrasi akan jalan sendiri
tanpa kehadiran pemimpin
daerah. Namun, bagaimana
dengan pengawasan programprogram pembangunan dan
eksekusi jika ada hal yang
mendesak, seperti bencana
alam atau kecelakaan pesawat/ kapal? Tentu akan lama
penanganannya karena tidak
ada koordinator langsung.
Tak cuma itu, pengelolaan
keuangan daerah pasti juga
tidak beres karena tidak fokus
pada penggunaan anggaran
yang efektif untuk kemajuan
daerah. Sebab, pelaksanaan
proyek dan pengawasannya
sangat lemah. Itu hanya menyuburkan potensi korupsi
karena tidak ada yang menyoroti. Selain itu, hanya dana
operasional kepala daerah
akan jauh lebih besar, bukan
untuk hal yang produktif, melainkan untuk keperluan keluarga dan pribadi.
Selama ini, banyak kepala
daerah di Papua yang terjerat
korupsi dana pembangunan.
Kondisi memungkinkan lantaran pengawasan kendor,
bahkan semua terpusat di kepala daerah. Karena itu, saya
mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan pemerintahan di Papua efektif dan
lebih bermanfaat bagi rakyat
lewat pengawasan khusus.
Selestianus Jacob,
Kramat Pela, Jakarta Selatan

Isi iklan menjadi tanggung
jawab pemasang iklan,
KONTAN tidak bertanggung
jawab atas materi iklan.

Rayuan Jangan PHK
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dah datang mulai
memberi dampak ke
beberapa daerah. Dalam seminggu terakhir, intensitas
hujan yang tinggi mengguyur
beberapa wilayah di Sumatra
dan Jawa bagian timur. Beberapa tempat tergenang banjir
di awal pekan ini. Yang paling
parah adalah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Bangka
Belitung.
Jika memantau prakiraan
cuaca dari Badan Meteorologi
Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG), intensitas curah hujan di beberapa daerah sudah
diduga jauh-jauh hari. Seharusnya, dengan bekal data itu,
pemerintah daerah segera
mengantisipasi dengan siaga
dan waspada jika benar terjadi banjir dan genangan air
akibat luapan sungai. Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) harus bersiaga penuh untuk menghadapi
kemungkinan terburuk.
Namun, pemerintah lewat
Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) juga harus
sigap membantu daerah yang
kewalahan menyelamatkan
warganya. Sebab, dalam kondisi darurat, pihak dari luar
sangat dibutuhkan lantaran
bisa jadi aparat daerah juga
terkena dampak bencana.
Bencana banjir itu juga harusnya menjadi momentum
bagi seluruh masyarakat untuk peduli. Yang tidak kena
banjir mau menampung yang
jadi korban. Atau, bisa juga
menyediakan konsumsi dan
kebutuhan harian sementara
para pengungsi.
Suleman Hadad,
Cilincing, Jakarta Utara

Ralat
ADA kesalahan penulisan yang
mengganggu pada Harian KONTAN
edisi Selasa, 9 Februari 2016 di halaman 15. Di artikel utama halaman
itu tertulis Penjualan BMW dan
Mercedez Masih Menderu. Yang
benar adalah Penjualan BMW dan
Mercedes Masih Menderu.
Kami mohon maaf atas kesalahan
ini. Terima kasih.

Mengapa Kita Mengonsumsi (Lebih)
Nofie Iman,
Kandidat Doktor, London School of
Economics and Political Science, Inggris
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emenjak Perang Sipil berakhir tahun
1865, perekonomian Amerika Serikat (AS) pulih dengan berkembangnya lahan pertanian dan bermunculannya
pabrik-pabrik. Produktivitas pertanian
naik, sejalan dengan peternakan dan pertanian yang menunjukkan hasil memuaskan. Industri besi dan baja juga beroperasi seiring dengan bergeraknya industri
tekstil dan workshop pembuatan mobil
serta traktor. Jalan, jembatan, serta rel
kereta api dibangun lintas benua. Bangunan pencakar langit berdiri megah di
New York dan Chicago. Industri media,
juga bertumbuh.
Selama kurun waktu 60 tahun sejak
berakhirnya perang, industri pertanian
dan manufaktur bergerak lebih cepat
daripada pertumbuhan jumlah penduduk
yang hanya sekitar 114 juta penduduk
saja. Pada tahun 1927, perekonomian
stagnan karena proses produksi mengalami saturasi. Kebutuhan tekstil satu
tahun sudah bisa dipenuhi oleh produksi
pabrik yang beroperasi selama setengah
tahun saja. Suplai sepatu setahun juga
sudah bisa dipenuhi hanya dari seperlima
pabrik yang ada saat itu. Apalagi yang
mau diproduksi?
Pada saat itu, pilihannya sederhana:
Apakah mereka harus mengurangi produksi? Atau mereka harus meningkatkan
konsumsi?
Kubu pertama, digawangi oleh ekonom Arthur Dahlberg dan konglomerat
gandum W.K. Kellogg, merasa pilihan
pertama lebih sederhana. Outcome dari
produksi lebih mudah diprediksi. Orangorang akan bekerja lebih sedikit. Mereka
akan punya lebih banyak waktu yang
oleh begawan ekonomi John Maynard
Keynes diistilahkan age of leisure. Mereka akan bertamasya, jalan-jalan di taman bersama keluarga, mengerjakan
hobi yang mereka sukai, atau bergabung bersama dengan komunitas sosial dan agama di lingkungan mereka.
Kubu kedua, didukung oleh politisi
dan calon presiden Herbert Hoover dan
industrialis serta CEO General Motors,
Alfred Sloan. Mereka berpendapat bahwa letak masalah bukan pada overproduction, melainkan pada underconsumption. Kalau orang-orang
mengonsumsi lebih banyak, lapangan
pekerjaan akan lebih banyak dibuka dan
standar gaji akan naik. Profitabilitas industri akan naik, diikuti pula oleh naiknya pendapatan pajak yang akan diterima
pemerintah.
Tahun 1891, Elmo Calkins memenangkan kompetisi advertising mengalahkan

1.433 kontestan lain. Sejak itu, industri
mengenalnya sebagai seorang marketer
berbakat dengan karya-karyanya yang
kontemporer dan menjadi tren yang kemudian diikuti oleh industri. Selain penggunaan jenis huruf yang modern dan artistik, kata-kata yang dirajutnya begitu
memikat sehingga membuat orang langsung membeli apapun yang ia iklankan.

Berbagi sumberdaya
Melihat pelambatan ekonomi Amerika
di tahun 1920an, Elmo mencetuskan dua
gagasan yang kontroversial. Pertama,
industri harus berhenti membuat produk
yang tahan lama. Mereka seharusnya
membuat produk yang punya umur pakai
dimana ketika umur pakai tersebut terlewati, produk tersebut harus dibuang.
Sama seperti bagaimana kita menggunakan pasta gigi atau biskuit. Habis pakai,
buang. Beli lagi. Begitu seterusnya.

Namun yang lebih menarik dan radikal
adalah gagasan kedua Elmo. Selain memanufaktur barang, produsen juga harus
bisa memanufaktur konsumen. Ia mengusulkan agar produsen membuat barang
konsumsi menjadi barang tren. Selain
fungsional, sebuah produk haruslah berwarna, bergaya, cantik, dan estetik. Dengan menanamkan pola pikir ini ke dalam benak konsumen, mereka akan
membeli barang bukan karena barang
yang lama usang, melainkan karena ba-

rang lama tak lagi modern dan trendi.
Gagasan Elmo ternyata berhasil. Seluruh industri di AS mulai memproduksi
barang yang punya umur pakai. Tahun
1922 misalnya, Henry Ford mengatakan,
We want the man who buys one of our
cars never to have to buy another. Namun di tahun 1933, Ford mengubah prinsipnya. Sejak itu, model mobil buatan
Ford berubah setiap tahun. Gagasan ini
merevolusi pola produksi dan konsumsi
tak hanya di AS, juga ke seluruh dunia.
Kini, gaya hidup konsumsi mendapat
pro dan kontra. Penganut paham konsumerisme menganggap konsumsi mendorong produksi. Hal itu tecermin dari meningkatnya GDP global sejak Perang
Dunia dan runtuhnya Tembok Berlin.
Pun, indeks kemiskinan ekstrem juga
menurun tajam. Jumlah mereka yang
berada di bawah garis kemiskinan berkurang. Sebaliknya, tak sedikit yang menggugat paham ini. Ongkos yang dibayar
dari konsumerisme seringkali tak langsung namun berakibat fatal, seperti kerusakan lingkungan, menipisnya cadangan
sumber daya alam, gangguan kesehatan,
penyakit kejiwaan, hingga perceraian.
Solusi pertama, kita bisa mengurangi
kecepatan secara perlahan dan menjalani hidup yang sederhana (simple living). Di Jogja, ada seorang ibu penjual
gudeg yang hanya memulai jualan setelah pukul 9 malam. Ia berhenti berjualan ketika dagangannya habis. Ketika ditanya mengapa tidak menambah
tenaga kerja atau membuka cabang
lain, jawabnya sederhana: dengan
begini saja sudah cukup. Ibu itu benar.
Ia tidak ingin warung gudegnya menjadi sebesar RM Ayam Suharti. Toh dengan warung begini, ia bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan
tinggi. Kalau ia memperbesar kapasitasnya, ia kuatir tak bisa lagi mengikuti
pengajian rutin di kampungnya. Kalau ia
menambah jam buka, bisa jadi waktunya
bersama keluarga berkurang.
Solusi kedua, kita bisa berbagi sumberdaya dengan yang lain sehingga muatan
kita tak terlalu berat (sharing economy).
Adapun contoh klasik dari sharing economy adalah AirBnB yang membuat kapasitas kamar dan ruangan yang tersisa
menjadi terpakai (efisiensi). Namun yang
lebih utama, AirBnB mendorong pertumbuhan kota-kota lama yang mungkin sebelumnya tak terjamah. Dulu, dengan
tarif hotel yang mahal, kita hanya bisa
menghabiskan satu malam di Jogja. Kini,
dengan uang tersisa, kita bisa menambah
satu malam lagi di Magelang atau Ambarawa, atau Ungaran, sebelum kembali ke
Jakarta. Sharing economy membantu
memberikan efek pemerataan (spill
over) ke kota-kota sekitarnya dan mendistribusikan sumberdaya sehingga terjadi efisiensi yang lebih baik lagi.
■
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