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YOGYAKARTA – Pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir terhadap
utang Indonesia, meski semakin besar. Pasalnya, utang tersebut dikelola dengan
transparan dan tidak boleh melebihi 60% produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jangan melihat utang hanya dari satu sisi,
tapi lihat utang di dalam APBN secara keseluruhan.
“Dalam mengelola utang negara, kita menggunakannya dengan hati-hati sesuai amanat
undang-undang. Seperti kesehatan, kita juga melihat kesehatan keuangan negara seperti
apa,” ujar Sri Mulyani dalam dialog nasional “Sukseskan Indonesia ku” di Kampus
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Baca Juga: Pemerintah Lelang SUN 13 Maret, Targetkan Rp25,5 Triliun

Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya
menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai
Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya.
“Padahal kalau lihat dibandingkan nominal utang kita dengan negara utang paling tinggi
Jepang atau AS yang disebut adidaya. Utang kita itu masih aman dengan pengelolaan
yang benar,” tuturnya.
Jadi, utang Indonesia dikelola dengan target tidak boleh melebihi 60% terhadap GDP
dan defisit tetap dijaga.
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“Lihat apakah keuangan kita sehat apa tidak, kalau rasio utang terhadap PDB dan
kemampuan bayar. Jadi, jangan menakut-nakuti dan provokasi masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Batas Aman

Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih percaya kepada pemerintah. Dengan
begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat.
“Saya tidak senang kalau tidak percaya diri, jangan jadi orang yang hanya
menakut-nakuti. Jadi, kita harus menjadi negara yang percaya diri,” tandasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai dampak
pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang luar negeri tidak ada masalah. Menurut dia,
beban utang Indonesia jika dibandingkan negara lain di dunia tidak terlalu tinggi.
“Utang kita gak ada masalah, bahwa utang kita kenaikannya mungkin sedikit lebih cepat
dibandingkan masa lalu, iya. Tapi, tetap saja beban utang kita tidak tinggi di antara
negara mana pun,” katanya.
Baca Juga: Ketua OJK: Tak Perlu Khawatir dengan Utang Luar Negeri Indonesia

Darmin melanjutkan, kenaikan utang Indonesia memang terjadi lebih cepat karena
pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur.. Penambahan nilai utang ini,
menurut Darmin, justru akan membawa dampak positif. “Kita tidak menggunakan utang
untuk konsumsi. Kita gunakan utang untuk investasi infrastruktur. Jadi, jangan
menakut-nakuti diri,” tuturnya.
Darmin menuturkan, penambahan nilai utang Indonesia tetap diiringi indikator fiskal
yang baik. “Indikator fiskalnya mulai menunjukkan defisit primer kita sudah mulai habis.
Artinya, kita tidak meminjam untuk bayar utang lagi. Dulu sempat begitu karena warisan
krisis tahun 1998. Tapi, sekarang mulai mengarah ke positif,” ujarnya.
Menurut Darmin, dampak dari upaya pemerintah mendongkrak pembangunan
infrastruktur akan mulai terasa pada tahun depan. Hal ini akan berdampak positif pada
perekonomian.
“Kita bangun infrastruktur di mana-mana, mungkin sebagian besar belum selesai tapi
sebagian kecil sudah. Tahun depan semakin banyak yang selesai dan tentunya ekonomi
akan menjadi lebih baik. Hasilnya akan lebih banyak dari utangnya,” ungkapnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Utang Luar Negeri (ULN)
Indonesia masih berada dalam batas aman di kisaran 35% dari produk domestik bruto.
Meski membengkak, dia tidak merisaukan perekonomian Indonesia. Pasalnya,
perekonomian Indo - nesia masih tetap tumbuh dan mampu bersaing dengan negara lain
yang juga memiliki ULN tinggi.
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Sebagai informasi, Bank Indonesia mencatat ULN Indonesia pada akhir triwulan IV/
2017 sebesar USD352,2 miliar atau tumbuh 10,1% year on year (yoy). Mengacu kurs
rupiah Rp13.500/USD, maka ULN Indonesia mencapai Rp4.752 triliun.
“Utang luar negeri 34-35% dari PDB, ini masih jauh dari angka utang terhadap PDB di
negara-negara G20,” kata Wimboh dalam diskusi Forum RSM tentang Perkembangan
Industri Keuangan dan Pasar Modal di Jakarta kemarin.
Wimboh mengatakan, seperti Turki yang memiliki ULN tinggi tapi selama bertahun-tahun
negara tersebut dalam kondisi baik. Hal ini juga terlihat pada China yang memiliki ULN
tinggi, baik dari sisi pemerintah maupun swasta, tapi negara itu perekonomiannya terus
melaju.
“Jadi kita tidak masalah dengan ULN, masih banyak ruang, tidak usah khawatir kalau
dana dari luar masuk ke dalam negeri,” ujarnya.
(Oktiani Endarwati/Okezone)
(kmj)

Sri Mulyani:

Hutang Negara Digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat
Penulis redaksi
Maret 13, 2018
http://www.suaraislam.co/sri-mulyani-hutang-negara-digunakan-kesejahteraan-rakyat/

“Bagaimana ibu menjelaskan kepada masyarakat agar tidak lagi Panik dengan
meningkatnya Hutang negara untuk membiayai Infrastruktur Indonesia?” tanya
seorang mahasiswa.
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“Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat. Seperti kesehatan,
pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Kalau berhutang untuk membangun masyarakat
agar menjadi Pintar seperti kalian ini, saya nggak khawatir.
Jadi kalau kalian nanti di Media sosial melihat ada yang ngomongin soal utang, kemudian
melintir mengatakan seolah-olah negara kita sedang dilanda Krisis hutang.
Itu karena dia punya Motif Politik, saya jamin itu.
Jepang saja yang memiliki utang 200 persen atau dua kali lipat dari GDP nasional mereka,
tidak bingung karena di sana hutang tak dijadikan komoditas politik
Para penyebar Isyu Utang luar negeri ini tahu betul, rakyat tidak mengerti tentang itu.
Dia sengaja karena tahu betul tentang APBN kita. Tapi dia hanya melihat utangnya saja.
Tujuannya supaya Presiden Joko Widodo hanya dilihat jeleknya saja.
Utang luar negeri itu Instrumen bukan tujuan. Namun mereka bilang kalau utang
meningkat melebihi Rp 4.000 triliun, maka Indonesia akan runtuh.
Padahal kalau membandingkan nominal Utang luar negeri kita belum ada apa-apanya
dibanding Jepang dan Amerika. Kedua negara itu punya utang yang sangat besar.
Saya berani menjamin Indonesia tak akan menjadi negara dengan utang yang besar.
karena Indonesia mengelola Hutang negara seperti diamanatkan oleh undang-undang.
Sesuai UU, Hutang negara tidak boleh lebih dari 60 persen dari Produk domestik bruto
(PDB). Dan saat ini posisi hutang Indonesia kurang dari 30 persen.
Tapi ada yang mau membuat Provokasi. Bikin Hoaks atau menghasut. Dia hanya lihat satu
sisi, jumlah hutangnya.
Padahal kalau lihat Hutang negara harus lihat APBN kita secara keseluruhan. Lihat juga
Rasio utang dengan PDB, karena secara prinsip hutang kita dikelola sebaik mungkin.
Nanti akan kelihatan apakah Keuangan Indonesia sehat atau tidak.
Jadi orang yang menyebar isu tentang Hutang luar negeri besar dan Indonesia akan
runtuh itu sengaja untuk menakut-nakuti orang.
Saya tidak suka Indonesia jadi negara yang tidak Percaya Diri.”
Sri Mulyani Indrawati, penerima penghargaan Menteri Terbaik Dunia 2018.
Winston Zippi Johannes
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Diambil dari :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156293962207458&id=693492457
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