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Aksi Perbankan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Semua orang di Kawasan ASEAN saat ini telah bersiap untuk rencana implementasi MEA yang akan
diberlakukan menjelang akhir 2015 nanti. Tujuan yang ingin dicapai semua orang dengan kerjasama
regional ini adalah pembebasan arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja. Adapun 12 sektor yang
menjadi prioritas dalam penerapan awal MEA nanti adalah 7 sektor barang seperti Industri Agro,
Otomotif, Elektronik, Perikanan, Industri Berbasis Karet, Industri Berbasis Kayu dan Tekstil. Sementara 5
sektor lainnya adalah Transportasi Udara, Kesehatan, Pariwisata, Logistik, dan Teknologi Informasi.

Hal ini sedikit berbeda dengan bidang keuangan dan perbankan dimana pasar bebas MEA baru akan
dilaksanakan pada tahun 2020. Ketika saat itu tiba, bank-bank nasional akan berhadapan satu sama lain
dengan institusi perbankan negara tetangga yang diperkirakan memiliki 10 hingga 20 kali lipat jumlah
asset dan modal. DBS Group Holding misalnya, dengan asset sebesar US$ 318.4 milyar mereka
mendominasi perbankan di ASEAN.

Itu sebabnya meski Implementasi pasar bebas keuangan masih 5 tahun lagi, namun OJK serta pelaku
industri perbankan mulai berbenah untuk menghadapi MEA 2020. Seperti yang disampaikan oleh Deputi
Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Saat ini OJK mulai melakukan negosiasi ke negara-negara ASEAN
seperti Singapura, Malaysia, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja. Hal ini salah satunya juga disebabkan
karena keberadaan institusi perbankan asal Singapura dan Malaysia yang sudah berada lebih dulu di
tanah air, sementara Indonesia masih belum melakukan hal yang sama.

Terhitung ada 3 Bank BUMN yang sudah bersiap-siap untuk melakukan penetrasi bisnis ke pasar ASEAN
menjelang MEA 2020, yaitu PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dan PT. Bank
Negara Indonesia (BNI) Tbk. Bank Mandiri sendiri meskipun saat ini sudah memiliki sekitar 6 – 8 kantor
di Malaysia namun baru terbatas pada subsidiaries business. Itu sebabnya target pertama ekspansi
mereka adalah Malaysia. Sementara itu, BRI memiliki target ekspansi ke Singapura, Timor Leste,
Vietnam dan Myanmar. Adapun BNI saat ini juga sedang dalam proses ekspansi ke Myanmar dimana
target awal mereka adalah untuk mendukung bisnis perusahaan pelat merah disana dari sisi
pembiayaan.

Industri perbankan internasional di ASEAN sendiri mulai mengatur ulang bisnis mereka di kawasan
terkait dengan pertumbuhan tajam dari perdagangan regional menjelang implementasi dari MEA.
Standard Chartered misalnya, telah mengumumkan bahwa mereka akan mengatur ulang operasional
mereka terutama di Sub-Regional Mekong Raya, yang berada di Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja
dan Laos untuk berpartisipasi dalam mengambil keuntungan dari perdagangan yang meningkat tajam,
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karena dapat dikatakan mereka adalah satu-satunya bank internasional dengan jaringan lengkap di 5
negara tersebut sehingga mereka sudah siap untuk menyokong alur bisnis di ASEAN.

Meski begitu, institusi perbankan internasional juga menyadari bahwa mereka akan menghadapi
kompetisi ketat dari institusi perbankan di ASEAN melalui ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)
yang dijadwalkan mulai terealisasi pada 2020. Dibawah ABIF, seluruh institusi perbankan ASEAN akan
diklasifikasikan sebagai bank lokal di seluruh negara-negara ASEAN. Hal ini memungkinkan mereka untuk
berkompetisi menyusul banyaknya institusi perbankan yang berasal dari Tiongkok dan Jepang.

Di tanah air, OJK juga berpartisipasi dalam mendorong implementasi ABIF untuk menciptakan
mekanisme liberalisasi dan integrasi perbankan melalui pemberian akses pasar dan keleluasaan
operasional di kawasan ASEAN. Namun ditengah ekonomi yang melambat, industri keuangan juga
diharapkan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di lingkup regional terlebih dari sisi
efisiensi, daya saing serta kualitas sumber daya manusia. Institusi keuangan dan perbankan Indonesia
masih memiliki waktu untuk berbenah hingga diberlakukannya MEA pasar keuangan pada tahun 2020.
Kita tentu saja tidak mau kehilangan momentum untuk bersaing di skala regional, meski saat ini
sebagian institusi keuangan dan perbankan dari negara tetangga sudah mulai menunjukkan kekuatan
mereka. Pilihan saat ini berada di tangan semua pelaku bisnis keuangan dan perbankan, apakah kita
mampu menjadi penguasa di negeri sendiri dan berkarya di negara ASEAN lainnya, atau hanya menjadi
penonton dari keriuhan pasar keuangan regional pada 2020 kelak.

*data diolah dari berbagai sumber
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