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Ringkasan
Dua puluh tahun telah berlalu sejak Krisis Finansial Asia (KFA) tahun 1997, peristiwa yang terus
mempengaruhi bagaimana para ekonom dan investor memandang benua ini. Pembicaraan
mengenai tingginya tingkat utang atau potensi kenaikan suku bunga, terus menjadi spekulasi
apakah krisis finansial akan kembali terjadi. Bagi kami, ini menunjukkan betapa perlunya
memahami akar permasalahan terjadinya KFA 1997 dan perubahan apa yang terjadi di Asia
selama 20 tahun terakhir.
Jejak kami di Asia dimulai jauh sebelum KFA. Kami mengalami langsung transformasi Asia dalam
20 tahun terakhir yang mencakup:
 Munculnya China sebagai kekuatan ekonomi global, yang berkontribusi terhadap pemulihan
kawasan ini;
 Reformasi struktural, diimbangi dengan liberalisasi, mendorong terjadinya perbaikan tata kelola
perusahaan, daya saing, dan perluasan transparansi;
 Perbaikan pengelolaan fiskal dan mata uang, tercermin pada neraca berjalan yang lebih sehat;
 Perbaikan fundamental ekonomi yang mendorong peningkatan daya tahan terhadap
guncangan ekonomi eksternal, yang dihasilkan ketiga faktor di atas.
Grafik berikut menunjukkan transformasi yang telah terjadi dalam dua dekade.
Grafik 1: Profil Utang Asia Yang Membaik

Rasanya cukup adil untuk menyatakan bahwa perubahan besar yang terjadi pada perekonomian
dan kondisi finansial sejak 1997, telah mengurangi kerentanan Asia terhadap krisis pada skala
yang sama. Contoh kecil saja, pasar finansial Asia tidak terlalu bereaksi pada keputusan Moody’s
menurunkan peringkat utang China baru-baru ini. Secara krusial, setelah 20 tahun, KFA tetap
menjadi acuan yang sangat berharga untuk mengapresiasi perkembangan baik yang telah terjadi,
dan pelajaran yang tetap relevan bagi para investor.
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1997: Awal Mula
Awal mula krisis ini bermula di bulan Juli, ketika pemerintah Thailand mengambil keputusan sulit untuk tidak
lagi mengaitkan Baht terhadap Dolar AS, dan menggunakan nilai tukar mengambang. Keputusan ini memicu
badai finansial yang tidak terduga. Para investor melepas kepemilikan aset di pasar Asia seiring dampak
penularan yang menyebar ke seluruh kawasan.

“Hanya setelah krisis
berlalu, dengan mudah
kita dapat menyimpulkan
bahwa KFA disebabkan
oleh model
pembangunan ekonomi
yang tidak
berkesinambungan
(unsustainable economic
development models).”

Hanya setelah krisis berlalu, dengan mudah kita dapat menyimpulkan
bahwa KFA disebabkan oleh model pembangunan ekonomi yang tidak
berkesinambungan (unsustainable economic development models).
Mungkin cara terbaik untuk memahami KFA adalah dengan mengkaji
mengapa beberapa negara Asia tidak sanggup menghadapi KFA,
sementara beberapa negara lain dapat segera melewati krisis tanpa
merasakan imbas yang berlebihan. Memang sebelum KFA, hampir
semua negara Asia mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.
Rata-rata pertumbuhan PDB Thailand tahun 1986-1996 tercatat sebesar
9,0%, dan Singapura sebesar 8,6% selama periode yang sama1. Saat
itu, hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa kualitas pertumbuhan
dan cara yang ditempuh masing-masing negara untuk mencapai tingkat
pertumbuhan tersebut sangatlah berbeda satu sama lain.

Negara-negara yang berfokus pada ekspor, seperti misalnya Singapura dan Taiwan, saat itu dan sampai
sekarang tetap terimbas siklus perekonomian global; akan tetapi negara-negara ini berupaya menjaga agar
neraca berjalannya tetap surplus, cadangan devisanya sangat cukup, pengelolaan sektor finansialnya lebih
konservatif. Thailand, dan negara-negara yang lain yang terkena krisis, sebelumnya hanya mengandalkan
pertumbuhan yang ditopang ekspor, tetapi lalu mulai bertransisi untuk mengembangkan investasi dan kredit
domestik. Sejak awal 1990-an arus dana asing dalam jumlah besar masuk ke kawasan ini, ditambah dengan
liberalisasi keuangan, memudahkan institusi-institusi keuangan untuk melakukan pinjaman tanpa pengawasan
dan uji tuntas yang cukup. Jaminan pemerintah dan nilai tukar tetap mendorong banyak bank domestik untuk
mengambil pinjaman jangka pendek dalam mata uang asing, sebuah langkah yang nantinya terbukti sangat
meningkatkan risiko mata uang dan ketidaksesuaian kewajiban (liability mismatch).
Pengambangan mata uang Baht Thailand lalu menjadi bel tanda bahaya
bagi para investor global dan analis pasar, akan bahaya tersembunyi dari
situasi utang di negara-negara Asia yang seolah-olah terlihat kuat. Setelah
kejatuhan Thailand, negara-negara lain menjadi target dan terjadilah efek
domino: Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia mengalami
fluktuasi mata uang yang hebat dan kontraksi ekonomi. Dinamika ini
memicu arus keluar modal, kekhawatiran atas kemampuan pembayaran
utang, dan depresiasi mata uang di seluruh kawasan Asia. Pasar finansial
turun tajam. IMF turun tangan memberikan bantuan dan pada akhirnya
krisis berangsur-angsur reda. Namun kerusakan sudah terjadi. Di tahun
1998 PDB Korea Selatan terkontraksi 7%2. Indonesia terkontraksi 14%,
Rupiah – pada level terendahnya – sempat kehilangan 80% nilainya
terhadap Dolar AS3. Pemerintahan terlama di Asia saat itu4, dipimpin
Presiden Soeharto, terganti dalam beberapa bulan berikutnya, dipicu oleh
instabilitas sosial dan politik.
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“Pengambangan mata
uang Baht Thailand
lalu menjadi bel tanda
bahaya bagi investor
global dan analis
pasar mengenai
bahaya tersembunyi
atas situasi utang di
negara-negara Asia
yang seolah-olah
terlihat kuat.”
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Perubahan Dinamika Kawasan Asia
 China muncul sebagai pemain kunci kelas dunia membantu pemulihan Asia, dan membantu
kawasan lebih mampu bertahan menghadapi guncangan eksternal.

Pemulihan Asia dari KFA terjadi secara berangsur-angsur. Pinjaman harus diberikan kepada berbagai negara
yang tengah melakukan reformasi struktural yang tidak mudah, yang nantinya menjadi fondasi pemulihan
kawasan Asia secara keseluruhan. China yang muncul sebagai kekuatan regional - dan akhirnya menjadi salah
satu kekuatan global - berperan penting dalam proses pemulihan Asia.
Walaupun di tahun 1997 masih dalam tahap memantapkan perekonomian, selama 1990-20023 perekonomian
China bertumbuh rata-rata 10%, dan disebut sebagai ‘Asian Miracle’. Saat ini, perekonomian China adalah
yang terbesar kedua di dunia (dalam basis Paritas Daya Beli) dan menjadi pusat rantai pasokan manufaktur
global. China adalah mitra perdagangan terbesar bagi ASEAN, Korea Selatan, dan Jepang. Di tahun 1997,
hanya 8% ekspor dari seluruh kawasan Asia ditujukan ke China, sementara di tahun 2015, 13%5.
Grafik 2: Peningkatan Arus Perdagangan Asia ke China
(%PDB)

Pengaruh China juga terjadi dalam sektor keuangan: Laporan IMF baru-baru ini menunjukkan bahwa pengaruh
besar China terhadap pasar keuangan Asia berada di level yang belum pernah terjadi sebelumnya6.
Perekonomian yang semakin besar dan terintegrasi dengan China sebagai pusatnya, sepertinya mengurangi
ketergantungan kawasan Asia pada negara-negara maju, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan
ekonomi yang berasal dari luar kawasan tersebut.
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 Reformasi yang sangat berarti mendorong peningkatan daya saing dan menciptakan pasar yang
lebih kuat dan likuid.
Secara krusial kami percaya perubahan yang terjadi di Asia sejak KFA telah membuka berbagai peluang
investasi baru. Sesaat setelah krisis, banyak pasar di Asia sulit dijadikan pilihan investasi: beberapa tidak memiliki
fundamental makroekonomi yang baik untuk menjadikannya menarik, yang lain tidak memiliki pasar modal
yang kuat yang diperlukan untuk menjaga likuiditas pasar. Saat ini, kedua faktor tersebut sudah membaik
secara gradual. Selain kebangkitan ekonomi China, negara-negara lain seperti India, Filipina, dan Indonesia
telah memperkuat basis ekonomi negara masing-masing, dengan posisi keseimbangan fiskal dan rasio utang
terhadap PDB yang bahkan lebih baik dibandingkan negara-negara maju7.

Sejak KFA, pasar modal kawasan Asia terus tumbuh, khususnya, surat utang mata uang lokal. Total pasar surat
utang kawasan Asia sekarang berada di kisaran USD10.7 trilliun (dengan CAGR 5 tahun terakhir 12.9%)8.
Investor asing menjadi pemain penting di pasar surat utang kawasan Asia. Peluang-peluang investasi tersebar
mulai dari surat utang mata uang lokal berimbal hasil tinggi sampai surat utang mata uang dolar yang
diterbitkan perusahaan domestik. Karena itu, walaupun masih memiliki begitu banyak ruang bagi reformasi
ekonomi dan finansial lebih lanjut, saat ini Asia telah memiliki fundamental makroekonomi dan peluang
investasi yang cukup untuk menarik investor jangka panjang masuk ke kawasan yang terus memperlihatkan
kemajuan pesat ini.
Grafik 3: Usia Median - Sebuah Perspektif Geografis

 Semua tentang demografi
Konsumsi sering disebut sebagai alasan penting mengapa investor global harus memperhatikan Asia. Tetapi
harus diakui bahwa peralihan pada konsumsi dan investasi di Asia tidak semata-mata merupakan akibat dari
pembangunan ekonomi, namun juga disebabkan oleh demografinya. Walaupun tantangan demografis China
dan Jepang sudah begitu sering dipaparkan, populasi benua Asia secara relatif masih jauh lebih muda
dibandingkan Eropa atau Amerika Utara (lihat Grafik 3). Contohnya, pada tahun 2022 diperkirakan India akan
menjadi negara berpopulasi terbanyak di dunia. Populasi India juga masih muda: bahkan belum mengalami
dividen demografi. Usia median Filipina secara kasar adalah 23 tahun (berdasarkan sensus tahun 2010), dan
proyeksi demografi menyatakan Filipina akan menjadi negara termuda di Asia 30-40 tahun mendatang. Faktor
demografi Asia yang sangat mendukung, ditambah dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat,
menunjukkan perbedaan yang sangat kontras dengan negara-negara maju.
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Fundamental Membaik, Ketahanan Meningkat
Menurut pandangan kami, kawasan Asia yang terus berevolusi ini – termasuk reformasi struktural yang
dilakukan setelah krisis – menjadikan kemungkinan terjadinya kembali KFA saat ini semakin kecil. Kondisi yang
paling mendekati terulangnya krisis di Asia mungkin saat terjadinya ‘Taper Tantrum’ tahun 2013, saat bank
sentral Amerika Serikat menyatakan akan mengurangi pembelian obligasi. Imbal hasil obligasi kawasan
meningkat di tengah kekhawatiran bahwa pasar Asia sangat rentan akan kenaikan suku bunga dan arus keluar
modal. Saat itu, kawasan Asia, kecuali Indonesia yang sedang menderita defisit neraca berjalan cukup tinggi,
telah berada dalam kondisi perekonomian yang baik: surplus neraca berjalan (atau defisit terkendali), tingkat
utang yang rendah (baik skala korporasi maupun secara agregat), dan lindung nilai yang dilakukan oleh
korporasi secara aktif terhadap utang luar negerinya. Walaupun memang ‘Taper Tantrum’ sempat membuat
beberapa pasar Asia terkoreksi tajam sesaat, setelah beberapa bulan ketakutan tersebut berangsur-angsur
mereda tanpa memicu terulangnya krisis mendalam.

Grafik 4: Perubahan Profil Neraca Berjalan Asia
(Surplus/Defisit Perdagangan, dalam % PDB), dulu dan sekarang

Mungkin masih ada hal lain yang dapat dipelajari dari peristiwa 20 tahun yang lalu. Meskipun terulangnya KFA
secara persis sama memiliki kemungkinan yang sangat kecil, beberapa risiko utama masih tetap ada, yang
mungkin saja merupakan benih-benih krisis kawasan. Tingkat utang di China sebagai motor ekonomi utama,
telah mencapai level yang mengkhawatirkan: menurut Bloomberg, rasio utang China terhadap PDB-nya di
tahun 2016 adalah 264%9. Kondisi ini dinyatakan sebagai salah satu alasan utama Moody’s baru-baru ini
menurunkan peringkat kredit China 1 tingkat. Perlambatan ekonomi di China akibat masalah utang, walaupun
mungkin tidak sampai mengakibatkan “hard landing”, mungkin menimbulkan implikasi serius bagi kawasan
Asia dan global.
Banyak negara Asia masih mengandalkan pertumbuhan ekonominya melalui ekspor ke China sebagai pasar
terbesar. Melambatnya pertumbuhan China akan membuat perlunya ekspansi kebijakan kredit di kawasan
Asia. Mandat politik untuk menjaga tingkat pertumbuhan - dengan cara apapun - mungkin saja mengarah
pada penyediaan bantuan dan kemudahan bagi perusahaan yang sebenarnya tidak layak. Tetapi, bahkan jika
skenario ini terjadi, tetap saja masih jauh dari kehancuran seperti yang terjadi selama KFA. Pemerintah terus
menjalankan program reformasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pada saat yang sama
juga mengurangi ketergantungan atas utang. Tidak ada alasan untuk meragukan komitmen yang ada untuk
menangani hal ini. Bagaimanapun, efektivitas kebijakan-kebijakan yang dijalankan masih perlu dicermati.
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Kesimpulan
Secara umum, mungkin warisan KFA yang masih terasa adalah
bagaimana KFA masih mempengaruhi pandangan para ekonom dan
investor bahkan sampai saat ini. Tetapi Asia hari ini sudah sangat
berbeda dibandingkan 20 tahun yang lalu: bangkitnya China
mengalihkan fokus ekonomi dan mendorong saling terhubungnya
negara-negara di kawasan Asia. Dalam pandangan kami, sekarang
adalah saat yang tepat bagi investor global untuk mengapresiasi kembali
kawasan ini dan memandangnya melalui kacamata yang baru. Kawasan
Asia telah jauh berkembang, dan mempersembahkan berbagai peluang
baru.

“…Asia saat ini
adalah kawasan
yang jauh berbeda
dari 20 tahun yang
lalu...”
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