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DEVELOPMENT CHALLENGES 2015-2025: MAKE OR BREAK 
 
Indonesia’s Potential: demographic bonus 
Indonesia hasthe fourth rankingpopulation in the world, with 237.6 million 
people (2010), and the working age population isclose to 70% of the total 
population. Population growth rose to 1.49% in 2010.Indonesia’s window 
of “demographic bonus”(only if it accompanied by better quality education 
to produce skilled workersand more job creation) will close in the next 
decade, as the dependecy ratio (i.e. ratio of young and elderly to working 
age) will start to rise after 2030. 
 
The Middle-Income Trap 
Speaking on June6 in Chengdu, China, Executive Vice Premier Zhang 
Gaolisaid his country “has to stand up to the test of striding over the 
‘middle-income trap.’ ” Zhang was referring to a well-known phenomenon: 
Many nations can move from low-income to middle-income status, but as 
labor costs rise only countries that boost productivity, improve education, 
and master innovation fully develop. 
 
Crisis: The worst in 3 decades  
Events which were calculated to occur once in 20 years in fact occurred 
much more regularly indicating that risk management assumptions did not 
reflect the distribution of the actual outcomes(Blankfein, FT, 9/2/2009) 
 
The Economistcommodity-price index 

 
 
Volatility Indices 
Pada saat Krisis Sub-Prime Mortgage pecah di AS pada tahun2008 yang 
lalu, index VIX melonjak jauh ke 80 , yang mencerminkan situasi 
“lepaskendali” di duniaperbankan serta keuangan di AS. Pada awal 
September 2011 yang baru lalu: index itu sempat mencapai sekitar 50. 
Silahkan diperhatikan “52 wkhigh VIX” setinggi 48.00, yang lebih tinggi 
daripada yang ditunjukkan oleh VDX, VXN dan VDAX, yang masing-masing 
adalah 42,64; 47,23; dan 47,30. Gejolak bulan Nopember 2011 ini 
ditimbulkan oleh Krisis Hutang Yunani yang menggoncang seluru 
hEurozone, dan yang memerlukan dana“bailout” yang sangat besar dari 
European Central Bank (ECB) yang tak dapat diberikan segera 
keputusannya olehbank sentral dari ekonomi-ekonomi EU yang kuat–
seperti Jerman dan Perancis. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seperti tampak pada tabel berikut: meskipun “volatility indices” tersebut 
per 2 November 2011 telah menurun ketingkatan 34-37 tapi IHSG dari 
“Dow Jones Titans” tetap berjatuhan, dengan yang terjadi di Bursa Efek 
Italia merupakan yang terburuk–jatuh sebesar 25,6% per Year-to-date. 
Index Dow Jones Titans ini disusun dari index sejumlah emiten yang paling 
besar dan paling likuid di bursa efekbeberapaNegarayang diamatiolehDow 
Jones. Iniberarti, para aktivis di bursa efek Italia sangat khawatir terhadap 
factor“exposure” bank dan lembaga-lembaga keuangan Italia yang cukup 
besar terhadap hutang Yunani. Demikian pula halnya dalam hal Perancis 
dan Jerman. Bandingkan di antara gambaran “Year-to-date” dengan 
gambaran “52 weeks” boleh dikatakan menghasilkan gambaran situasi 
yang sama. Mohon dicatat bahwa gambaran situasi tersebut adalaha atas 
dasar IHSG per US Dollar –bukan per mata uang local masing-masing 
negara. 
 
LAKON GEJOLAK AWAL 2015 
Kalau Yen terus melemah menuju ke Y120/USD –yang merupakan “30-year 
support” maka RMB bias terdesak untuk didevaluasi 
Peristiwa ini bisa menimbulkan deflasi di USA dan EU 
 
Catatan 
Sejak 1998 “psychological floor” buat Y/USD adalah Y120/USD 
-SemuaEMs akan mengalami pelemahan mata uang mereka terhadap USD 
 
 
 
MENGENAL EKONOMI INDONESIA 

 
 
VOTERS TURNOUT 

 
 

KULIAH PENGANTAR 
 
PEREKONOMIAN INDONESIA 
 

PEREKONOMIAN INDONESIA 
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Menuju ke G20 Brisbane 
Us to warn Europe on risk of “lost decade” . Region faces threat of deeper 
malaise(US Treasury Secretary)FT 13/11/2014 
 
Abe is man on a mission destination unknownThe “Godfather of 
Abenomics”, Kuroda the BOJ governor launches another round of QE at a 
time the Fed Reserve is going the other wayFT 13/11/2014 
 
IEA warn on impact of oil price dipA near 30% fall in the price of Brent 
since mid-June to $81.67 this week-There will be a 10% decline in oil/shale 
investments in 2015-Causing jitters in countries that rely heavily on oil 
revenues 
FT 13/11/2014 
 
Indonesia Credit rating Performance 

 
Potensi Geografis Indonesia 
Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan dan memiliki potensi 
yang besar sekali (negara kepulauan, punya laut yang luas, diapit 2 benua, 
dan memiliki 10 negara tetangga)Saat ini setengah dari perekonomian 
Indonesia dipengaruhi oleh International 
TradeMasihterdapatpotensiuntukIndonesia 
berkembangmeningkatkandegree of openness 
dengancaramempermudahflow of goods and services, 
baikdalamnegerimaupunkeluarmasukIndonesia(pro liberalism/ pro 
perdagangan bebas) 
 
The Challenges and Opportunities of Indonesia 
Indonesia memiliki populasi yang besar (ranking 4 dunia), jadi tidak 
kesulitan dalam mencari dan mempertahankan market 
(perdagangan).Indonesia selain punya market yang besar juga punya labor 
force yang kuat. Jadi tidak mungkin Indonesia kehilangan market dan 
kekurangan labor. 
 
KondisiDemografisIndonesia 
Tahun 2015-2035 Dependencyratio Indonesia 
beradapadanilaikurangdari0,5.(hasil dari program KB dan juga working age 
sebesar 70% dari total population)Dependency ratio 
akannaiksejaktahun2050. OlehkarenaituperekonomianIndonesia 
haruslepaslandassebelum2045.Untuk mencapai target lepas landas 
tersebut, Indonesia harus meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki. (harus 
ada improvement pada kualitas pendidikan supaya menghasilkan skilled 
labor) 
 
Indonesia ‘s Challenges; The Middle Income Trap 
Indonesia sudah 2 dekade terakhir terjebak dalam Middle Income Trap 
(MIT) . GDP Growth Indonesia harus bisa lebih dari 7% per tahun kalo mau 
keluar dari MIT. MIT salah satunya disebabkan karena Indonesia selama ini 
mayoritas ekspornya merupakan komoditas mentah yang minim akan 
value added.Selain itu 
kegagalanpemerintahnyadalammenerapkanperaturanyang 
dapatmemacubisnisuntuktumbuhdankurangnyainvestasipadasektor-
sektoryang esensialsepertipendidikandaninfrastruktur. 
 
Commodity Trap 
Seiringan dengan MIT, Indonesia juga terancam terjebak dalam 
commodity trap. Hal ini dapat dilihat dari komponen ekspor Indonesia 
yang di dominasi oleh barang mentah.Coal Briquettes (12%), Petroleum 
Gas (9.3%), Palm Oil (8.3%), Crude Petroleum (5.9%), and Rubber (4.1%) 
Komoditas memiliki nilai yang fluktuatif, pada akhirnya akan sangat 
berpengaruh terhadap keadaan perekonomian Indonesia secara 
keseluruhan. 
 
Kondisi Perekonomian Global 
Perekonomian dunia memiliki 4 motor utama, yaitu: Amerika Serikat, 
Eropa, Jepang, dan Emerging Market (China, India, Indonesia, dst) . 
Performa Amerika serikat diprediksi akan cukup baik tahun 2015, Eropa 
masih buruk, Jepang masih buruk sejak tahun 1990, Emerging Market 
mengalami perlambatan pertumbuhan yang diakibatkan oleh masih 
lemahnya permintaan dari EU dan USA. 
 
Kondisi Harga Minyak Dunia. 
Harga Minyak Dunia saat ini terbilang rendah. penyebab utama harga 
rendah tersebut : 
1.Berkurangnya permintaan minyak dunia. 
2.Meningkatnya cadangan minyak AS karena penambangan shale oil. 

3.Tidak dipangkasnya produksi minyak negara anggota OPEC 
 
Terhitung mulai 1 januari 2015 , pemerintah menerapkan kebijakan subsidi 
tetap sebesar Rp1000 per liter utk BBM jenis Solar.Dalam menetapkan 
harga baru utk solar dan premium yang sudah tidak di subsidi lagi, 
pemerintah menghitungnya berdasarkan harga minyak di pasar Brent dan 
Mean of Platts Singapore (MoPS) yang menjadi acuan harga minyak impor 
Indonesia serta nilai tukar yang berlaku saat itu. 
 
Gejolak bulan Nopember 2011 ini ditimbulkan oleh Krisis Hutang Yunani 
yang menggoncang seluruh Eurozone, dan yang memerlukan dana 
“bailout” yang sangat besar dari European Central Bank (ECB) yang tak 
dapat diberikan segera keputusannya oleh bank sentral dari ekonomi-
ekonomi EU yang kuat – seperti Jerman dan Perancis. 
 
PoinPenting 
Kinerja pasar finansial di dunia disinyalir memiliki volatilitas yang semakin 
tinggi. Rule of thumb: 20-30 adalah nilai Volatility Index yang dapat di 
toleransi.Dengan kondisi perekonomian yang tidak pasti (Instabilitas nilai 
komoditas dan kondisi perekonomian dunia) Kebijakan moneter tidak lagi 
terlalu berpengaruh sebagai alat dalam meredam gejolak perekonomian 
dunia. Yang diperlukan adalah kebijakan fiskal yang jitu dalam mendorong 
perekonomian domestic.. 
 
INDONESIA ECONOMIC EXCLUSIVE ZONE 

 
KondisiGeografisIndonesia 
Terletak strategis di antara benua Australia dan Asia. Ideal sebagai rute 
perpindahan barang yang efisien. Di saat yang sama terletak 
berdampingan dengan 10 negara tetangga.Daerah yang luas dan kondisi di 
atas ditambah dengan penganutan perekonomian terbuka, Indonesia 
memiliki degree of openness mencapai 50% . Masih terdapat potensi 
untuk Indonesia berkembang meningkatkan degree of openness dengan 
cara mempermudah flow of goods and services, baik dalam negeri 
maupun keluar masuk Indonesia. 
 
KondisiDemografisIndonesia 
Indonesia memiliki kondisi demografi yang bersahabat. Dari tahun 2015-
2035, Indonesia mengalami bonus demografi dimana dependency ratio 
Indonesia berada pada nilai kurang dari 0,5. Dependency ratio akan naik 
sejak tahun 2050. oleh karena itu perekonomian Indonesia harus lepas 
landas sebelum 2045.Sayangnya, dalam mengejar target tersebut, 
Indonesia masih sangat tertinggal terutama dalam hal kecukupan SDM 
yang memadai. 
 
The Middle-Income Trap (MIT) 
Middle(low) income trap is a condition in which a country is being trapped 
in between low-wage producers and highly skilled and fast-moving 
innovators. Kegagalan untuk beranjak dari produksi nilai tambah rendah 
diyakini disebabkan oleh kegagalan pemerintahnya dalam menerapkan 
peraturan yang dapat memacu bisnis untuk tumbuh dan kurangnya 
investasi pada sektor-sektor yang esensial seperti pendidikan dan 
infrastruktur.Negara-negara yang telah di daulat terjebak dalam MIT 
adalah Argentina, Brazil, Peru.Yang berhasil melewati MIT: Korea Selatan, 
Singapura, Taiwan 
 
KondisiEkonomiGlobal 
Perekonomian dunia memiliki 4 motor utama, yaitu: Amerika Serikat, 
Eropa, Jepang, dan Emerging Market (China, India, Indonesia, dst). 
Performa Amerika serikat diprediksi akan cukup baik tahun 2015, Eropa 
masih buruk, Jepang masih buruk sejak tahun 1990, Emerging Market 
mengalami perlambatan pertumbuhan yang diakibatkan oleh masih 
lemahnya permintaan dari EU dan USA. 
 
Indonesia -> geography as destiny.  
Wilayah yang ditinggali secara resmi diakui sebagai landasan dari 
kedaulatan nasional (national sovereign) mereka masing-masing. Batas-
batas negara dan perluasannya hingga ke Zona Ekonomi Eksklusif  
memberikan kedaulatan wilayahZEE  200 mil laut dari garis pantai. Garis 
ini memberikan kedaulatan bagi 36% dari total laut di dunia (90% seluruh 
cadangan ikan dunia, 87% simpanan minyak dunia) .Batas menjadi penting 
karena adanya sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. 
Contohnya Celah Timor 
 
Trend IMR dan Life Expectancies, Indonesia, 1950-2050 
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Transisi demografi Indonesia, 1950-2050 

 
 
Perubahan struktur umurpenduduk (1980-2050) 
 

 

 
 
Ledakan penduduk usia kerja, ledakan penduduk lansia dan menurunnya 
jumlah anak <15 tahun , Indonesia, 1950-2050 

 
 
 
Indonesia ->big market (terbesar ke-4) dengan jumlah penduduk yang 
diperkirakan sebesar 249,9 juta pada tahun 2013 (proyeksi world bank). 
Dengan jumlah penduduk yang banyak, maka pada dasarnya kita memiliki 
potensi pasar domestik yang tinggi. Sayangnya potensi tersebut lebih 
sering tidak terurus. 
 
Windows of opportunity harus dimanfaatkan secara efektif. Jika tidak, kita 
akan terjebak dalam kondisi middle income trap.Middle income trap 
terjadi ketika suatu negara yang memiliki pertumbuhan yang cepat 
mengalami keadaan stagnansi pada level middle-income untuk jangka 
waktu yang lama, dan tidak berhasil mencapai level high-income . 
Berdasarkan perkiraan bank dunia, Indonesia perlu tumbuh sebesar +/-9% 
untuk mencapai level high income pada tahun 2030. akan tetapi saat ini 
pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada pada kisaran 6% 
 
 

 
 
Transformasi struktural ditandai dengan terjadinya perubahan dalam 
output dan employment dari sektor pertanian ke sektor non-
pertanian.Transformasi struktural akan terlihat dengan meningkatnya 
kontribusi aktifitas produksi sektor modern disertai menurunnya share 
aktifitas sektor tradisional 
 
INDIKATOR UTAMA PEREKONOMIAN 

1. Produk Domestik Bruto 
2. Inflasi 

TRANSFORMASI STRUKTURAL INDONESIA 
 
PROSES ALOKASI DAN AKUMULASI 
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3. Pengangguran 
 
PRODUK DOMESTIK BRUTO 

• Menurut Lapangan Usaha 
• Menurut Jenis Pengeluaran/Penggunaan 
• Menurut Pendapatan 

 
• PDB Harga Konstan 
• PDB Harga Berlaku 

 
Harga Konstan vs Harga Berlaku 
Kebanyakan kesalahan data ada pada data harga konstan. Padahal harga 
konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan.Sementara harga 
berlaku tidak digunakan karena bisa over-estimate akibat tidak 
menghilangkan efek inflasi. Harga konstan juga digunakan untuk 
menghitung deflator (harga berlaku/harga konstan) 
 
LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO 
 

g =
𝑃𝐷𝐵𝑡−𝑃𝐷𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝐵𝑡−1
 

 
PDB Harga Konstan 2000  

 
ICOR (Incremental Capital Output Ratio) 
 
ICOR 2009-2012: 

∆𝐾

∆𝑌
=
(𝑃𝑀𝑇𝐷𝐵 08 + 09 + 10 + 11)

(𝑃𝐷𝐵 12 − 08)
 

 
Menyatakan berapa jumlah unit investasi yang diperlukan untuk 
meningkatkan satu unit GDP.e.g. ICOR=3, maka jumlah investasi yang 
diperlukan untuk meningkatkan 1 Rupiah GDP adalah 3 Rupiah Investasi. 
 
Mengapa ICOR penting? 
Meningkatknya Investasi diikuti oleh peningkatan permintaan barang 
modal. Barang modal ini digunakan dalam industri yang selanjutnya 
menciptakan lapangan pekerjaan 
 
S = s.Y 
I  = ΔK 
K/Y = k  
ΔK/ΔY = k  atau ΔK = k. ΔY 
S = I 
s.Y = ΔK  
s.Y = k. ΔY atau ΔY/Y = s/k atau g = s/k 
 
INFLATION 
As a consequence of: 
–Demand-Pull: tarikan permintaan 
–Cost-Push: tekanan biaya produksi 
–Combination of the two 
 
Expected Inflation influences: 
–the foreign investors perception. If the inflation is expected to increase in 
the future, it will negatively affect the perception. 
–The exchange rate wil depreciate if the expection of inflation increases. 
 

 
 
Inflation Targeted Framework 
Shaping the consumer expectation . 
 
Setelah UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, target Inflasi 
ditentukan oleh Pemerintah (Menteri Keuangan), bukan lagi oleh Bank 
Indonesia, untuk meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia 
 

 
 
TUGAS : Pertumbuhan Ekonomi dan Iflasi 
Terlampir TABEL 2.1, TABEL 2.2, dan TABEL 2.3 yang diperlukan untuk 
serangkaian pertanyaan di bawah ini yang berkaitan dengan pertumbuhan 
dan inflasi Indonesia selama periode 2013. 
 
Pendapatan Indonesia dari sisi pengeluaran dapat dilihat pada TABEL 2.1 
dan TABEL 2.2. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan tabel-tabel 
tersebut: 
a) Hitunglah pertumbuhan kuartalan selama tahun 2013 dan jelaskan 
sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang utama selama periode 
tersebut!  
b) Jelaskan sumber utama pertumbuhan PMTDB secara rinci dari data 
kuartalan yang tersedia  
c) Dengan menggunakan perhitungan  ICORQ2Q4, hitunglah berapa 
pertumbuhan pendapatan perkapita yang dimungkinkan jika diketahui 
bahwa tingkat tabungan domestik sebesar 33% dan pertumbuhan 
penduduk sebesar 1,2%. 
 
2.2. Inflasi Indonesia selama tahun 2013 dan awal 2014 dapat dilihat pada 
TABEL 2.3. Jawablah pertanyaan berikut ini: 
a) Jelaskan perkembangan inflasi Indonesia selama tahun 2013 dan coba 
dijelaskan sumber-sumber utama inflasi Indonesia selama periode 
tersebut.  
b) Coba hitung inflasi kuartalan tahun 2013 dengan menggunakan deflator 
PDB dengan menggunakan tabel sebelumnya. Bandingkan dengan inflasi 
berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk kuartal yang sama. Apa 
pendapat saudara? 
 

Jenis 

Pengeluaran 

2013*** Jumlah 

I II III IV 

1 Pengeluar

an 

Konsumsi 

Rumahtan

gga 

3695

60.10 

3751

59.82 

3861

16.58 

3875

56.92 

15183

93.42 
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2 Pengeluar

an 

Konsumsi 

Pemerinta

h (a+b-c) 

3883

6.63 

5080

1.65 

5369

9.20 

7205

5.65 

21539

3.12 

3 Pembentu

kan Modal 

Tetap 

Domestik 

Bruto 

1620

84.36 

1705

59.49 

1753

82.06 

1805

33.85 

68855

9.76 

 
a. 

Bangunan 

1176

53.82 

1224

94.41 

1265

99.45 

1322

39.34 

49898

7.02 

 b. Mesin 

dan 

Perlengka

pan Dalam 

Negeri 

3629

.17 

3791

.80 

3939

.90 

3736

.85 

15097

.72 

 c. Mesin 

dan 

Perlengka

pan Luar 

Negeri 

2386

6.22 

2582

3.26 

2649

8.12 

2687

5.56 

10306

3.17 

 d. Alat 

Angkutan 

Dalam 

Negeri 

2801

.84 

2764

.94 

2693

.59 

2883

.30 

11143

.68 

 e. Alat 

Angkutan 

Luar 

Negeri 

8301

.72 

9200

.41 

9119

.00 

8146

.01 

34767

.13 

 f. Lainnya 

Dalam 

Negeri 

3481

.27 

3765

.99 

3594

.59 

3929

.31 

14771

.16 

 
g. Lainnya 

Luar 

Negeri 

2350

.32 

2718

.67 

2937

.41 

2723

.48 

10729

.88 

4 a. 

Perubahan 

Inventori 

2221

9.78 

2635

7.06 

7126

.53 

-

1935.73 

53767

.64 

 b. 

Diskrepans

i Statistik 

1) 

1546

.59 

3822

.52 

1440

9.57 

-

20116.3

4 

-

337.65 

5 Ekspor 

Barang 

dan Jasa 

3141

75.61 

3228

60.63 

3227

29.34 

3519

94.03 

13117

59.60 

6 Dikurangi 

Impor 

Barang 

dan Jasa 

2368

29.67 

2606

97.06 

2494

78.78 

2701

85.28 

10171

90.79 

 
a. Barang 1876

64.37 

2069

97.25 

1992

79.63 

2142

33.05 

80817

4.30 

 
b. Jasa 4916

5.30 

5369

9.81 

5019

9.15 

5595

2.23 

20901

6.49 

7 PRODUK 

DOMESTIK 

BRUTO 

6715

93.40 

6888

64.10 

7099

84.50 

6999

03.10 

27703

45.10 

 
TABEL 2.3. INFLASI UMUM, INTI, HARGA DIATUR PEMERINTAH, DAN 
BERGEJOLAK(BERDASARKAN INDEKS HARGA KONSUMEN) 
 
Tahun/Bulan Inflasi 

Umum 
Inti Harga Yang 

Diatur 
Pemerintah 

Barang 
Bergejolak 

2014  1.33 0.92 1.01 3.22 

 Januari 1.07 0.56 1.00 2.89 

 Februari 0.26 0.37 0.01 0.32 

2013  8.38 4.98 16.65 11.83 

 Januari 1.03 0.36 0.20 3.76 

 Februari 0.75 0.30 0.72 2.32 

 Maret 0.63 0.13 0.24 2.44 

 April -0.10 0.14 0.14 -0.96 

 Mei -0.03 0.06 0.96 -1.10 

 Juni 1.03 0.32 3.24 1.18 

 Juli 3.29 0.99 7.90 6.07 

 Agustus 1.12 1.01 0.62 1.82 

 September -0.35 0.57 0.34 -3.38 

 Oktober 0.09 0.34 0.25 -0.80 

 November 0.12 0.20 0.63 -0.57 

 Desember 0.55 0.45 0.52 0.79 

 
MODEL DAN TEORI 
 
Teori Lewis 
Lewis two-sector model A theory of development in which surplus labor 
from thetraditional agricultural sector is transferred to the 
modernindustrial sector, the growth of which absorbs the surpluslabor, 
promotes industrialization, and stimulates sustained development. 
Pada underdeveloped economy, terdapat 2 sektor : 
-tradisional ( overpopulasi, MPL = 0 ). 
-urban industrial ( MPL > 0 ) 
 
Surplus tenaga kerja di sektor tradisional dapat berpindah ke urban tanpa 
mengurangi output tradisional. Perpindahan ini juga meningkatkan output 
urban.Peningkatan output di sektor urban meningkatkan profit yang 
diperoleh, yang pada akhirnya meningkatkan investasi ->akumulasi 
 
Proses permindahan tenaga kerja akan terus terjadi hingga semua surplus 
ternaga kerja di sektor tradisional diserap sektor modern. Dengan 
demikian transformasi struktural terlah terjadi, dari sektor pertanian 
tradisional ke sektor industri modern ->alokasi 
 
The Pattern of Development 
Chenery: menjelaskan pola pembangunan dari data negara yang sedang 
berkembang (developing countries). Model ini dikembangkan juga oleh 
Kuznet. 
 
Mereka menemukan beberapa karakter proses pembangunan: 
-perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri. 
-akumulasi modal fisik dan manusia ( human capital ) yang terus menerus 
-berubahnya permintaan konsumen dari barang kebutuhan pokok, ke 
kebutuhan akan barang dan jasa yang lebih beragam 
-pertumbuhan kota dan urban industry karena orang-orang bermigrasi 
-perubahan family size, perubahan preferensi dari child quantity ke child 
quality 
 
DATA 
 
GDP 
PDB/GDP merupakan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh 
aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu dan disusun 
melalui tiga pendekatan yaitu produksi, pengeluaran dan pendapatan. 
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PDB pendekatan produksi diperoleh dari selisih nilai barang dan jasa yang 
dihasilkan dikurangi bahan baku yang digunakan sebagai input ditambah 
pajak atas produk dikurang subsidi atas produk. 
 
 PDB pendekatan pengeluaran diperoleh dari penjumlahan seluruh 
pengeluaran barang dan jasa untuk konsumsi rumahtangga, konsumsi 
lembaga non profit yang melayani rumahtangga, konsumsi pemerintah, 
pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor 
dikurangi impor barang dan jasa.  
 
PDB pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan balas jasa faktor 
produksi yang terdiri dari kompensasi tenaga kerja, surplus usaha bruto, 
dan pajak atas produksi dikurangi subsidi atas produksi. 
 
PDB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDB nominal disusun 
berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan 
bertujuan untuk melihat struktur perekonomian dengan menghitung 
kontribusi/share/peranan sektoral/variabel tertentu terhadap PDB. 
Sedangkan PDB atas dasar harga konstan atau dikenal dengan PDB riil 
disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk 
mengukur pertumbuhan ekonomi. 
 

 
 
Perubahan Tahun Dasar PDB dari 2000 menjadi 2010(Februari 2015) 
 
Manfaat perubahan tahun dasar PDB antara lain : 

1. Menginformasikan perekonomian nasional terkini seperti 
pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi; 

2. Meningkatkan kualitas data PDB; 
3. Menjadikan data PDB dapat diperbandingkan secara 

internasional. 
 
Klasifikasi PDB ( Tahun dasar 2000) 
1.Pertanian 
2.Pertambangan dan Penggalian 
3.Industri Manufaktur 
4.Listrik gas dan air bersih 
5.Bangunan 
6.Perdagangan, Hotel, Restoran 
7.Pengangkutan dan Komunikasi 
8.Keuangan, real estate dan jasa perusahaan 
9.Jasa jasa lainnya 
 
2 sektor 
*Tradable –diperjualbelikan dengan negara lain (1,2,3) 
*Non Tradable –tidak diperjualbelikan dengan negara lain (4-9) 
 
3 sektor* 
Pertanian (1) 
*Industri (2-5) 
*Jasa (6-9) 
 
Sekilas tentang ISIC (International Standard Industrial of All Economic 
Activities) 
ISIC berisi klasifikasi struktur aktivitas ekonomi berdasarkan konsep, 
definisi prinsip dan klasifikasi yang disetujui secara internasional. 

 

 
 
Sekilas SITC 
Standard International Trade Classification adalah klasifikasi barang-
barang ekspor dan impor antar negara agar dapat dilakukan perbandingan 
antar negara dan antar waktu. Klasifikasi ini diciptaka oleh UN. 
Pengelompokan dalam SITC didasarkan pada: material yang digunakan, 
tahapan produksi, pengguna, pentingnya komoditas dalam perdagangan 
dunia dan perubahan teknologi 
 
Klasifikasi dalam SITC 
0 -food and live animals 
1-beverages and tobacco 
2 –crude materials, inedible, except fuels 
3 –mineral fuels, lubricants, and related materials 
4 –animal and vegetables oil, fats, and waxes 
5 –chemical and related product 
6 –manufactured goods 
7 –machinery and transport equipment 
8 –mischellaneous manufactured articles 
9 –commodities and transactions not classified elsewhere in  
 
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 
Banyak studi yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan 
produktivitas penggunaan modal. Efisiensi suatu perekonomian dalam 
menggunakan barang modalICOR -> besarnya kebutuhan modal yang 
diperlukan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (% 
∆ Y -> K) 
 
PerhitunganICOR 
ICOR adalah sebuah indikator ekonomi yang menghitung berapa besar 
jumlah investasi untuk bisa menghasilkan satu unit tambahan output. 
 
Contoh penghitungan ICOR tahun 2001 sampai 2004: 
 

 
 
INFLASI 
Pengukuran Inflasi umumnya dilakukan dengan menggunakan Indeks 
Harga Konsumen atau GDP Deflator 
 
Perbedaanya: 

1. Pertama, IHK hanya didasarkan pada harga barang dan jasa 
yang dibeli oleh konsumen sementara yg dibeli perusahaan dan 
pemerintah diperhitungkan dalam dalam Deflator PDB. 

2. Kedua, Deflator PDB tidak bisa menangkap perubahan harga 
pada barang impor untuk konsumen akhir karena 
tidakmelewati proses produksi, namun hal itu terlihat dalam 
IHK. 

3. Ketiga, IHK dihitung berdasarkan suatu basis kuantitastertentu 
yang tetap atau Laspeyers Price Index sementara Deflator PDB 
adalah basis kuantitas yang berubah atau Paasche Price Index. 
Karena itu IHK terkadang mengabaikan apa yang disebut efek 
substitusi sementara Deflator PDB sangat fleksibel substitusinya 

 
Jenis Inflasi 
Headline Inflation : MenggunakanIHK standar, Headline Inflation 
 
Core Inflation : Tidak memasukkan harga barang yang sedang berfluktuasi 
dalam jangka pendek. Menggambarkan inflasi dalam jangka panjang. 
 
Volatile Inflation : inflasi yang dihitung dari harga barang yang berfluktuasi 
dalam jangka pendek yaitu misalnya bahan makanan 
Administered Inflation : Inflasi yang dihitung dari harga barang yang diatur 
oleh pemerintah, misalnya beras, BBM,  
 
Menghitung Inflasi denganPDB Deflator 
PDB Deflator = 100 x (PDB Nominal : PDB Riil) 
 
Inflasi ={( PDB Deflatorn –PDB Deflatorn-1 ) / PDB Deflatorn-1 }x 100% 
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Menghitung Inflasi denganIHK 
1.Menentukan ‘keranjang’( Q = tetap) 
 
2.Mencari harganya(Po, …, Pn) 
 
3.Menghitung biaya totalnya 
 
4.Tentukan tahun dasar dan hitung indeksnya 
(PnQ / PoQ) x 100 (PnQ / PoQ) x 100 
 
5.Menghitung tingkat inflasi 
(IHK-2 –IHK-1) / IHK-1 x 100 
 

 
 
 
PDB Harga Konstan dan Harga Berlaku 
Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, digunakan PDB dengan harga 
konstan yang dipilih berdasarkan tahun tertentu. Hal ini dimaksudkan agar 
pertumbuhan yang dihitung adalah output riil(menghilangkan pengaruh 
harga antar waktu) 
 
Dalam menghitung kontribusi/share/peranan sektoral/variabel tertentu 
terhadap PDB biasanya digunakan harga berlaku 
 
PERTUMBUHAN EKONOMI 
Penghitungan pertumbuhan ekonomi sederhana biasanya dilakukan 
dengan istilahPertumbuhan triwulanan year on year(quarterly 
y.o.ygrowth), misal quartal 1 2012 ke quartal 1 2013, quartal  2 2015 ke 
quartal 2 2016, dst ( kuartalnya sama, tahunnya beda). Pertumbuhan 
triwulanan quarter on quarter (quarterly q.o.qgrowth), misal kuartal 1 ke 
kuartal 2 tahun 2012, kuartal 3 ke kuartal 4 tahun 2014, dst. Kalau ini 
kuartalnya beda tapi tahunnya sama.Pertumbuhan tahunan (annually 
y.o.ygrowth). Misal pertumbuhan dari tahun 2012 ke 2013 
 
IHK 
Pengelompokan IHK yang sejak dulu kita kenal adalah berdasarkan 
pengelompokan barang/jasa menurut tujuan/alasan/jenis 
pengeluarannya. Untuk pengelompokan ini, sejak Juni 2008, IHK dihitung 
dari 66 kota yang mencakup sekitar 284 hingga 441 komoditas yang 
dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup di 66 kota 
tersebut pada tahun 2007. 
 
IHK mencakup 7 kelompok meliputi  
(1) bahan makanan;  
(2) makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau;  
(3) perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar;  
(4) sandang;  
(5) kesehatan;  
(6) pendidikan, rekreasi, dan olah raga;  
(7) Transportasi,Komunikasi dan jasa Keuangan 
 
Sejak 2006, BPS menambahkan bentuk lain pengelompokan inflasi IHK. 
Bentuk baru tersebut adalah IHK berdasarkan karakteristik perkembangan 
harga komoditasyang harganya bergejolak(volatile goods inflation), inflasi 
komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah(administered price 
inflation), dan inflasi inti(core inflation). 
 

Headline inflationadalah inflasi yang kita kenal dengan menggunakan IHK 
yang standar, sementara core inflation adalah inflasi yang 
tidakmemasukkan perubahan harga dari barang yang sedang berfluktuasi 
atau diatur pleh pemerintah dan diperkirakan hanya dalam jangka pendek, 
sehingga bisa mencerminkan inflasi jangka panjang. Biasanya perubahan 
harga bahan bakar dan makanan yang tidak dimasukkan ke dalam core 
inflation 
 
Indikator-indikatorMakroekonomiIndonesia 
 
Neraca Pokok Makro Ekonomi 
Neraca utama: 
1.Produk Domestik Bruto (PDB), 
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
3.Neraca Pembayaran, 
4.Neraca Moneter. 
 
PDB (GDP) 
Nilai barang & Jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada 
kurun waktu tertentu (Mankiw) 
 
Update StatistikIndonesia 
BPS baru saja mengubah tahun dasar perhitungan GDP Indonesia dari 
tahun dasar 2000 ke 2010, karena: 
 
–Telah terjadi perubahan struktur ekonomi, terutama pada bidang 
informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap 
pola distribusi 
–Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 atau 
10 tahun 
–Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan 
metodologi sesuai rekomendasi SNA 2008 
 
Pendekatan Perhitungan GDP 
Produksi : Jumlah nilai tambah masing-masing sektor atau nilai akhirnya 
saja, biasanya disebutkan dalam PDB berdasarkan lapangan usaha 
 
Pendapatan : Jumlah balas jasa faktor produksi (gaji/upah, sewa, profit, 
deviden, bunga) 
 
Pengeluaran : Jumlah pengeluaran pelaku ekonomi (pengeluaran 
konsumsi, investasi, pemerintah, ekspor, impor) 
 
PDB Nominal vs PDB Riil 
PDB Nominal : 
1. Masih memasukkan efek harga di tahun bersangkutan 
2. Disebut juga sebagai PDB Harga Berlaku 
3. Kegunaannya mengetahui kontribusi masing-masing aspek yang 
membentuk PDB (pengeluaran ataupun produksi) 
 
PDB Riil: 

1. Menghilangkan efek harga sehingga kita mengetahui kapasitas 
produksi perekonomian di tahun tertentu 

2. Disebut juga sebagai PDB Harga Konstan 
3. Kegunaannya mengetahui pertumbuhan ekonomi 

 
GDP, GNP, & Net National Income 
GNP = GDP –pendapatan faktor prod LN di domestik + pendapatan faktor 
prod domestik di LN 
 
NNP = GNP –depresiasi 
 
NNI = NNP –Pajak tidak langsung + subsidi 
 
Pertumbuhan Ekonomi 
y-o-y 
m-o-m 
q-o-q 
 
Rumus: 

 
 
Keterbatasan Perhitungan GDP 
Semua transaksi yang tidak masuk ke dalam pasar tidak dihitung 
–Mis: aktifitas pertanian atau kegiatan rumah tangga 
 
Kualitas tidak mampu direfleksikan antar waktu 
–Komputer yang diproduksi lima tahun lalu kualitasnya pasti tidak sama 
dengan kondisi sekarang 
 
Kegiatan yang menimbulkan “bads” tidak dihitung  
–Mis: Polusi, kriminalitas, macet (?) 
 
Kegiatan Ilegal tidak dihitung 
–Mis: black market 
 
INFLATION 
As a consequence of: 
–Demand-Pull: tarikan permintaan 
–Cost-Push: tekanan biaya produksi 
–Combination of the two 
 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      9 

 

 
 
TRANSFORMASI STRUKTURAL 
Transformasi struktural ditandai dengan terjadinya perubahan dalam 
outputdan employmentdari sektor pertanian ke sektor non-
pertanian.Peningkatan pendapatan nasional per kapita akan mendorong 
terjadinya transformasi struktural melalui 4 proses yaitu: 

1. Proses akumulasi: pemanfaatan sumber daya untuk 
meningkatkan kapasitas produksi 

2. Proses alokasi: penggunaan sumber daya untuk kegiatan 
produksi maupun konsumsi 

3. Proses demografi: perkembangan kependudukan 
4. Proses distribusi: pemerataan pendapatan 

 
PROSES AKUMULASI 
“Proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas 
produksi perekonomian suatu negara” 
Indikator ->investasi fisik & investasi pendidikan 

 
 

 

 
 
Pajak Langsung (Pajak Penghasilan) : dikenakan jika pendapatannya 
melebihi PKP (Penghasilan Kena Pajak); Sifatnya progresif ->(%pajak 
penghasilan/%GDP) income elastic. 
 
Pajak Tidak Langsung (PPN) ->dikenakan kepada barang/jasa yang 
diperdagangkan; bukan kebutuhan pokok ->peningkatan income per 
kapita akan merubah pola konsumsi ke non kebutuhan pokok sehingga PTL 
meningkat  
 ->HUKUM ENGEL  ->income elastic 
 

 
 
ICOR–Latihan 

 
ICOR juga bisa digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi produksi 
suatu daerah. Semakin tinggi nilai ICOR mengindikasikan bahwa produksi 
di daerah tersebut semakin tidak efisien, karena dibutuhkan semakin 
banyak investasi untuk bisa menghasilkan satu unit tambahan output. 
Nilai ICOR umumnya berbeda untuk tiap daerah dengan karakteristik 
lapangan usaha yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan 
komposisi investasi di lapangan-lapangan usaha yang berbeda tersebut. 
 
SoalICOR 
Pada pemilu 2009, Pasangan Capres 1 menjanjikan rata-rata pertumbuhan 
ekonomi 10%, Pasangan Capres 2 menjanjikan rata-rata pertumbuhan 
ekonomi yang lebih rendah, katakanlah 8%, sedangkan Pasangan Capres 3 
menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7%. Jika diasumsikan ICOR Indonesia 
pada tahun 2010-2014 adalah sama dengan ICOR 2004-2008. Kemudian, 
share tabungan bruto adalah 20%, hitunglah tambahan investasi/dana 
yang dibutuhkan dari luar negeri untuk mencapai target-target 
pertumbuhan ekonomi mereka tersebut!  
 
NeracaPembayaran 
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Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar transaksi 
ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain 
pada suatu periode waktu tertentu. Neraca pembayaran juga mencatat 
sumber dan pemggunaan devisa. 
 
Transaksi yang muncul dari kegiatan ekspor atau impor atas barang dan 
jasa masuk ke dalam transaksi berjalan (Current Account) 
 
Transaksi yang mucul dari penjualan atau pembelian aset finansial masuk 
ke dalam Transaksi Finansial (Financial Account) 
 
Transaksi yang muncul dari transfer aset modal lainnya (nonproduced, 
nonfinancial, intangible) masuk ke dalam Transaksi Modal (Capital 
Account) 
 
Ide analisis transaksi berjalan 

 
 
Penyebab Surplus/defist 
1.Ekspor/impor 
2.Migas/non-migas 
3.Permintaandan supplydunia/domestik 
4.Harga 
5.Jenisbarangyang diekspor/diimpor 
6.Transportasiasing, wisatawan 
7.remitansi 
 
IdeAnalisisTransaksiModal danFinansial 
Penyebab 
1.Investasilangsung 
2.Portfolio (saham, obligasipemerintah/swasta) 
3.Kondisiperekonomianglobal dan domestic 
 
TRANSFORMASI STRUKTURAL 
Seiring meningkatnya pendapatan perkapita pada suatu perekonomian, 
prekonomian tersebut pasti mengalami perubahan pada sektor-sektor 
ekonominya. Tahun 1960an, Chenery Sirquin melengkapi teori-teori si 
Lewis dengan data-data, sehingga dapat dibuktikan secara empiris 
 
SektorTradisional -> Manufaktur -> Jasa 
Mengapa? akumulasi, alokasi, dan distribusi 
 
Proses Akumulasi 
Proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi 
seiring dengan kenaikan pendapatan perkapita suatu negara 
 
Pola investasi: pendapatan per kapita naik  -> % investasi DN naik; % 
tabungan DN naik 
 
Indikator Pendidikan: pendapatan perkapita naik  -> % belanja pendidikan 
naik; school enrolment naik 
 
Indikator Keuangan Pemerintah: pendapatan per kapita naik  -> % 
penerimaan perpajakan naik. Pajak naik karena: perubahan unit usaha dan 
makin banyak barang dan jasa yang bisa dikenakan pajak 
 
Proses Alokasi 

Proses yang merupakan interaksi antara proses akumulasi dan pergeseran 
pola konsumsi masyarakat seiring dengan meningkatkan pendapatan 
perkapita 
 
Indikator Permintaan Domestik: pendapatan per kapita naik  -> % investasi 
DN naik; % konsumsi (swasta, pemerintah, non-makanan) naik; % 
konsumsi makanan turun 
 
Indikator Perdagangan Internasional: pendapatan perkapita naik  -> % 
ekspor (manufaktur dan jasa) naik; % impor naik; % ekspor barang primer 
turun 
 
Indikator Produksi: pendapatan per kapita naik  -> % produksi (industri, 
utility, jasa) naik;  
Proses Distribusi 
Proses Distribusi demografi dan pendapatan adalah proses sosial/non 
ekonomi yang terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan 
perkapita.Variabel yang merefleksikan proses ini adalah: alokasi tenaga 
kerja, urbanisasi, dan distribusi pendapatan 
 
Indikator Alokasi Tenaga Kerja 
Share dari Tenaga Kerja Primer (dari Total TK) 
Share dari Tenaga Kerja Industri (dari Total TK) 
Share dari  Tenaga Kerja Jasa (dari Total TK) 
Hanya Pola Share dari Tenaga Kerja Primer yang mengalami penurunan 
dengan meningkatnya pendapatan perkapita, sementara TK Industri dan 
Jasa meningkat.  
 
Indikator Urbanisasi  
Share dari Penduduk di Perkotaan (% of Total Penduduk) 
Pola ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan perkapita urbanisasi 
makin meningkat sementara pedesaan menurun. 
 
Indikator Distribusi Pendapatan 
Inverted U (Kuznets )curve : Pola distribusi pendapatan, di mana semakin 
tinggi pendapatan akan memperburuk distribusi, namun pada suatu 
tingkat pendapatan Tertentu akan membaik dengan meningkatnya 
pendapatan 
 
Transformasi struktural ditandai dengan terjadinya perubahan dalam 
outputdan employmentdari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. 
 
Peningkatan pendapatan nasional per kapita akan mendorong terjadinya 
transformasi struktural melalui 4 proses yaitu: 
–-Proses akumulasi: pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan 
kapasitas produksi 
–-Proses alokasi: penggunaan sumber daya untuk kegiatan produksi 
maupun konsumsi 
–-Proses demografi: perkembangan kependudukan 
–-Proses distribusi: pemerataan pendapatan 
 
PROSES AKUMULASI 
“Proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas 
produksi perekonomian suatu negara” 
 
Proses akumulasi sebelumnya mengakibatkan perubahan keunggulan 
komparatif (investasi fisik dan pendidikan) dalam produksi barang dan jasa 
serta perubahan pola konsumsi masyarakat (hukum engel) 
 
“Implikasinya perubahan alokasi sumber dana dan sumber daya ke 
berbagai kegiatan ekonomi  ->%perubahan produksi tiap kegiatan ekonomi 
berbeda” 
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STRUKTUR PERDAGANGAN LN 
1. % ∆EKSPOR/ % ∆GDP 
% ∆IMPOR/ % ∆GDP 
2. STRUKTUR EKSPOR IMPOR 
 
Hanya pola ekspor barang primer yang menurun seiring dengan 
peningkatan pendapatan per kapita, sementara ekspor impor barang 
manufaktur dan jasa meningkat. 
 

1. Tidak bisa menyediakan -> Import consumption goods; bisa 
menyediakan  import substitution (Fase1) 

2. Impor bahan baku dan bahan penolong meningkat karena 
demand input dari manufaktur. Jika manufaktur sudah kuat 
maka dapat dilakukan import substitution (Fase 2) 

3. Impor barang modal meningkat (Fase 3) 
 
Transformasi Perekonomian Indonesia menurut Proses Akumulasi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformasi Perekonomian Indonesia menurut Proses Alokasi 
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PROSES DEMOGRAFI 
“perubahan proporsi tenaga kerja sektoral perekonomian”  
 
Ketenagakerjaan 
 
STATUS PEKERJAAN: 
1.Berusahasendiritanpadibantuoranglain (IF) 
2.Berusahadengandibantupekerjakeluargadanataukaryawantidaktetap(IF) 
3.Berusahadengankaryawantetap(F) 
4.Karyawandenganupahdangaji(F) 
5.PekerjaKeluarga(IF) 
 
JENIS PEKERJAAN 
0/1 tenagaprofesional, teknisi, dansejenisnya(white colar) 
2 tenagaketatalaksanaanataumanajer(white colar) 
3 tenagaadministrasi(white colar) 
4 tenagapenjualan(grey colar) 
5 tenagausahajasa(grey colar) 
6 petani(blue colar) 
7/8/9 operator alatpengangkutan, tenagakasardantenagayang 
langsungdengankegiatanproduksi(blue colar) 
 
GNP per kapita meningkat -> NTB sektor pertanian menurun -> proporsi 
pekerja pertanian menurun ->status pekerjaan: Formal (4) meningkat -> 
jenis pekerjaan: proporsi white colar meningkat (untuk pengelolaan usaha 
yang division of labor) 
 
TempatTinggalPenduduk 
Kota VS Desa 
Proporsi penduduk kota meningkat: 
Desa berubah jadi kota (urbanisasi) adanya aglomerasi industri; 
Perpindahan penduduk dari desa ke kota (push dan pull factors) 
 
PertumbuhanPenduduk 
Kelahiran dan Kematian 

Keberhasilan program KB  ->menekan kelahiran; 
 
Turunnya kematian akibat peningkatan income per kapita; Alokasi 
pengeluaran pemerintah untuk kesehatan guna mengurangi kematian 
 
TRANSISI DEMOGRAFI: 

1. Kelahitan tinggi, kematian tinggi 
2. Kematian menurun (teknologi kesehatan)  -> pertumbuhan 

penduduk tinggi karena kelahiran tetap tinggi 
3. Kematian menurun; kelahiran menurun  -> perubahan pola pikir 

karena pendidikan dan perubahan sosial ekonomi 
4. Kelahiran dan kematian stabil  -> stable population 
5. Penjelasan: awal pembangunan: peningkatan income perkapita 

akan mengurangi kematian  -> dependency ratio 
 

 
 
PROSES DISTRIBUSI 
“pengaruh terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan”  
 
DistribusiPendapatan 
0<Gini Coefficient<1 
Kriteria bank Dunia:  
“40% penduduk berpendapatan rendah menikmati <12%pendapatan 
(ketimpangan tingi);  
40% penduduk berpendapatan rendah menikmati >17%pendapatan 
(ketimpangan rendah);   
 
Kemiskinan 
Garis Kemiskinan: standar minimum yang dibutuhkan seseorang untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dasar (makanan dan non-makanan) -> 
kemiskinan absolut vs kemiskinan relatif 
Simon Kuznetz: tahap awal ketimpangan akibat industrialisasi dan 
urbanisasi  ->terkonsentrasi di sektor modern 

 
ProfilKemiskinan 

 
jumlah penduduk miskin pada Maret 2010 sebesar 31 juta orang (13,33 %) 
berkurang dari tahun 2009 sebesar 32,53 juta orang (14,15%) 
 
persentase penduduk miskin di perkotaan selalu lebih rendah daripada 
penduduk miskin di pedesaan 

TRANSFORMASI STRUKTURAL INDONESIA 
 
PROSES DEMOGRAFI DAN DISTRIBUSI 
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Kalau misalkan ada penurunan bisa dianalisis dengan faktor faktor, 
misalnya penurunan kemiskinan dari 2009 ke 2010 dikarenakan: 
-Rata rata upah harian buruh tani dan buruh bangunan yang juga naik 
-tingkat inflasi yang relatif rendah yaitu 3,43 % (y-o-y maret) 

 
Latihan soal 
Dengan menggunakan perhitungan  ICORQ2,Q4, hitunglah berapa 
pertumbuhan pendapatan perkapita yang dimungkinkan jika diketahui 
bahwa tingkat tabungan domestik sebesar 33% dan pertumbuhan 
penduduk sebesar 1,2%. 
 
LANJUTAN ALOKASI 
Pada sektor industri manufaktur sendiri, terjadi proses transformasi jika 
diperhatikan secara detail 
 
UNIDO membagi industri manufaktur ke dalam 2 kelompok utama: 
industri berat dan ringan 
 
Industri ringan: ISIC 31 (makanan, minuman, tembakau), 32 (tekstil. Kulit 
dll), 33 (kayu, mebel dll), 342 (percetakan dan penerbitan), 355 (barang 
dan karet), 356 (barang dari plastik), 39 (tidak dikelompokkan di mana-
mana) 
 
Industri berat: ISIC 341 (kertas dan barang-barang dari kertas), 351 
(industri kimia), 352 (industri kima dasar), 353&354 (pengilangan minyak 
bumi dan baru bara), 36 (keramik, kaca, serta bukan dari logam dan 
migas), 37 (logam dasar besi baja dan bukan besi), 38 (mesin, alat 
pengangkutan, optik dll) 
 
Perubahan pada sektor industri manufaktur disebabkan oleh beberapa hal:  

1. Faktor universal (berasal dari pergerakan ekonomi itu sendiri): 
faktor permintaan, proses akumulasi dan pergeseran 
permintaan  

2. Kebijakan pemerintah (berasal dari kebijakan dan stimulus yang 
diberikan oleh pemerintah) 

 
Faktor permintaan: 
Secara umum, kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan 
barang manufaktur secara keseluruhan (income elastic). Elastisitas 
permintaan terhadap kelompok industri manufaktur berbeda-beda. 
Elastisitas permintaan terhadap pendapatan berubah menurut tingkat 
pendapatan per kapita 
 
Berdasarkan elastisitas permintaan terhadap pendapatan, industri 
manufaktur dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: 
 

1. Industri yang berkembang tahap awal (early industry) -> 
Income elastic pada pendapatan rendah: ISIC 31 (makanan, 
minuman, tembakau), 321 (tekstil), 324 (alas kaki) 

 
2. Industri yang berkembang pada tahap menengah (middle 

industry) -> income elastic pada pendapatan menengah: ISIC 33 
(industri kayu, mebel, dll) dan 335 (barang dari karet) 

 
3. Industri yang berkembang pada tahap akhir (late industry) -> 

income elastic pada pendapatan tinggi: ISIC 322 (pakaian jadi 
kecuali alas kaki), 323 (kulit), 342 (penerbitan dan percetakan) 
dan 356 (barang dari plastik) 

 
Berdasarkan penggunaan akhir, industri dapat dibagi ke dalam: industri 
manufaktur, penghasil barang konsumsi, bahan baku dan barang modal 
 

1. Industri barang konsumsi: semua industri ringan kecuali ISIC 
323 (kulit), 355 (barang dari karet), dan 356 (barang dari 
plastik) 

 

2. Industri bahan baku: ISIC 323 (kulit), 355 (barang dari karet) 
dan 356 (barang dari plastik) ditambah ISIC 341 (kertas dan 
bukan kertas), 351 (industri kimia), 352 (industri kimia dasar), 
353 (pengilangan minyak), 354 (batu bara), dan 36 (keramik, 
kaca dll minus 361) 

 
3. Industri barang modal: ISIC 37 (logam dasar besi baja dan 

bukan besi, 38 (mesin alat pengangkutan) 
 
PENDAPATAN PER KAPITA NAIK -> INVESTASI KE SEKTOR MANUFAKTUR 
NAIK -> CAPITAL PER LABOR NAIK  R&D DAN TRAINING NAIK -> SKILLED 
LABOR NAIK -> PRODUKSI INDUSTRI BERAT 
 
Di Indonesia, sekitar tahun 70 an kebijakan industrialisasi yang diiringi 
proteksi yang cukup tinggi dikenal dengan nama import substitution 
industrialization. Namun sejak pertengahan 1980an berubah ,emjadi 
export promotion yang diikuti dengan liberalisasi, deregulasi dan 
debirokratisasi 
 
Tahapan transformasi perdagangan internasional (bagian dari alokasi):  
 

1. Resource intensive co (kayu, kulit) 
2. Labor intensive (unskilled) co (tenun, kain) 
3. Differentiated goods (mesin pembangkit tenaga listrik, 

fotografi, telekomunikasi) 
4. Scale intensive (kendaraan bermotor) 
5. Science basec (kimia, farmasi, komputer) 

 
DistribusiDemografi 
 
ProsesDistribusiDemografidanPendapatan 
Proses Distribusi demografi dan pendapatan adalah proses sosial/non 
ekonomi yang terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita. 
 
Variabelyang dapat mempengaruhi proses distribusi 
1.Alokasitenagakerja 
2.Urbanisasi 
3.Distribusipendapatan 
AsistensiPerekonomianIndonesia 
 
Indikator Alokasi Tenaga Kerja 
–Share dari Tenaga Kerja Primer (dari Total TK) 
–Share dari Tenaga Kerja Industri (dari Total TK) 
–Share dari Tenaga Kerja Jasa (dari Total TK) 
 
Hanya Pola Share dari Tenaga Kerja Primer yang mengalami penurunan 
dengan meningkatnya pendapatan perkapita, sementara TK Industri dan 
Jasa meningkat. 
 
Indikator Urbanisasi 
–Share dari Penduduk di Perkotaan (% dari Total Penduduk) 
 
Pola ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan perkapita urbanisasi 
makin meningkat sementara pedesaan menurun. 
 
Indikator Distribusi Pendapatan 
–Inverted U (Kuznets )curve 
Pola distribusi pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan akan 
memperburuk distribusi, namun pada suatu tingkat pendapatan tertentu 
akan membaik dengan meningkatnya pendapatan 
 
DistribusiKetenagakerjaan 
 
Transformasi struktur Ketenagakerjaan, terlihat dari: 

1.  persentase pekerja di sektor pertanian; meningkatnya 
persentase pekerja di sektor jasa. 

2. Penurunan kontribusi pertanian dalam struktur Tenaga Kerja 
berjalan lebih lambat dibandingkan dalam struktur produksi. 
Sebaliknya untuk sektor industri (manufaktur) dan jasalebih 
cepat dibandingkan dalam struktur produksi 

3. Menurunnya persentase tenaga kerja blue collar dan 
meningkatnya persentase tenaga kerja professional. 

4. Menurunnya pekerja di sektor non-formal, meningkatnya 
persentase yang bekerja di sektor formal (karyawan dengan 
upah dan gaji) 

 
Fakta di Indonesia: 

1. Secara absolut jumlah pekerja di sektor pertanian dan blue 
collar masih meningkat. 

2. Sektor non-formal jumlah absolut Tenaga Kerja masih 
meningkat, persentase masih 63%. 

3. Transformasi struktur Tenaga Kerja pada 1985-90 terjadi lebih 
cepat dibanding 1980-85; disebabkan oleh pertumbuhan PDB 
yang lebih pesat serta pertumbuhan Angkatan Kerja yang lebih 
rendah. 

 
TENAGA KERJA 
 
Status Pekerjaan 
Pada tahun 2001 status pekerjaan dikembangkan menjadi 7 bagian :  

• A. Pekerja yang berusaha sendiri tanpa dibantu oleh orang lain 
• B. Pekerja yang dibantu pekerja tidak tetap atau keluarga 
• C. Pekerja yang berusaha dengan dibantu oleh pekerja tetap 
• D. Pekerja tetap baik harian maupun bulanan 
• E. Pekerja bebas 
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• F. Pekerja bebas di luar pertanian 
• G. Pekerja keluarga (tanpa upah dan gaji) 

 
A, B, E, F, G = ketegori kegiatanINFORMAL 
C dan D = kategori kegiatan FORMAL 
 
Jenis Pekerjaan 
Jenis pekerjaan dibagi menjadi 9 bagian : 
 
Pekerja 0/1  ->termasuk di dalamnya profesional, teknisi, dan sejenisnya. 
Pekerja 2  ->ketatalaksanaan / manager 
Pekerja 3  ->administratif 
Pekerja 4  ->tenaga usaha penjualan (termasuk di dalamnya salesman, 
asongan, dll). 
Pekerja 5  ->jasa (advokat, pembantu rumah tangga, dll) 
Pekerja 6 ->pekerja di bidang pertanian 
Pekerja 7/8,9  ->pekerja langsung dengan kegiatan produksi (termasuk di 
operator alat pengangkutan, mulai dari turis, kursi, pilot masih masuk di 
sektor yang sama. 
Pekerja x/oo ->sisanya 
 
Jenis pekerjaan di negara maju dibagi menjadi 2, yaitu kerah putih/white 
collar (0/1, 2, 3, 4,5) dan kerah biru / blue colar(5,6,7,8,9).  
 
Namun untuk negara-negara berkembang, biasanya mereka membaginya 
menjadi 3. Untuk di Indonesia jenis pekerjaan dibagi menjadi 3, seperti: 
kerah biru (6,7,8,9), kerah putih (1,2,3), kerah abu-abu/grey collar (4,5). 
 
TransformasiStruktural 
 
TEORI: 
–Lewis’ Theory 
–The Pattern of Development 
 
INDIKATOR: 
–Proses Akumulasi 
–Proses Alokasi 
–Proses DistribusiDemografi 
–Proses DistribusiPendapatan 
 
The lewis’ theory: two-sector model 
Padaunderdeveloped country, terdapat2 sektor: 
–Tradisional(over-population, MPL=0, real wage berdasarkanaverage) 
–Urban Industrial (MPL>0, real wage berdasarkanmarginal product) 
 
Surplus labor di sektor tradisional dapat berpindah ke urban tanpa 
mengurangi jumlah output tradisional. Perpindahan ini meningkatkan 
output sektor urban. 
 
Peningkatan output di sektor urban dapat meningkatkan profit, yang 
kemudian meningkatkan investasi -> akumulasi  
Proses perpindahan labor akan terus terjadi hingga semua surplus labor di 
sektor tradisional diserap di sektor urban. Dengan demikian transformasi 
struktural telah terjadi. 
 
The pattern of development 
Chenery Sirquin: menjelaskan pola pembangunan dari date negara yang 
sedang berkembang, dimana transformasi struktural terjadi ketika suatu 
negara mengalami perubahan pada sektor dominan dari waktu ke waktu: 
 
Sektor tradisional -> Sektor Manufaktur ->Sektor Jasa 
 
Model ini juga dikembangkan oleh Simon Kuznet 
 
Mereka menemukan beberapa karakter proses pembangunan: 

1. Perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri dan 
kemudian sektor jasa 

2. Akumulasi modal fisik dan manusia yang terus menerus 
3. Berubahnya permintaan konsumen dari barang kebutuhan 

pokok, ke kebutuhan akan barang dan jasa yang lebih beragam 
4. Pertumbuhan kota dan urban indsutry karena proses imigrasi 
5. Perubahan family size, perubahan preferensi dari child quantity 

ke child quality 
 
PROSES akumulasi 
Adalah proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas 
produksi, seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita suatu negara. 
 
Terlihatdari: 

1. IndikatorINVESTASI 
2. IndikatorPENDIDIKAN 
3. IndikatorPENERIMAAN PEMERINTAH 

 
PROSES AKUMULASI: INVESTASI 
 
AKUMULASI MODAL FISIK 
–Tabungan Domestik(%PDB) 
–InvestasiDomestik(%PDB) 
–AliranModal Masuk(%PDB) 
 
Why? 
Investasi  meningkat untuk membiayai public investment seperti 
infrastruktur jalan atau investment pada pembangunan production plant 
baru. Tujuan utama investasi adalah untuk meningkatkan kapasitas 
produksi atau menurunkan cost of production. 

. 
PROSES AKUMULASI: pendidikan 
AKUMULASI MODAL MANUSIA 
–School Enrollment Ratio 
–PolabelanjapemerintahuntukPendidikan 
 
Ketika pendapatan/kapita meningkat, belanja pendidikan juga meningkat 
,school enrollment meningkat. Ketika pendidikan meningkat ,skill tenaga 
kerja meningkat (penguasaan teknologi lebih baik); dengan demikian 
keunggulan komparatif produksi barang berubah. 
 
PROSES AKUMULASI: penerimaanpemerintah 
 
PENERIMAAN PEMERINTAH: 
–Total PenerimaanPemerintah(%PDB) 
–PenerimaanPajakPemerintah(%PDB) 
 
Jika pendapatan/kapita meningkat, maka tax revenue juga akan 
meningkat, yang kemudian digunakan untuk membiayai investasi fisik dan 
investasi pendidikan.  
 
Tax revenue:  

1. Pajak Langsung: Pajak Pendapatan 
2. Pajak Tidak Langsung: Pajak Konsumsi barang yang Income 

Elastic 
 
PROSES Alokasi 
Proses yang merupakan interaksi antara proses akumulasi dan pergeseran 
pola konsumsi masyarakat seiring dengan meningkatnya 
pendapatan/kapita yang menyebabkan perubahan dalam struktur 
permintaan, produksi serta perdagangan internasional.  
 

1. IndikatorPERMINTAAN DOMESTIK 
2. IndikatorPRODUKSI  
3. IndikatorPERDAGANGAN INTERNASIONAL 

 
PROSES ALOKASI: PERMINTAAN DOMESTIK 
Investasi domestik (%PDB) 
Konsumsi swasta (%PDB) 
Konsumsi pemerintah (%PDB) 
Konsumsi makanan dan non-makanan (%PDB) 
 
Hukum Engel: Hanya pola konsumsi makanan yang menurun seiring 
dengan meningkatnya pendapatan/kapita, sementara investasi domestik, 
konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan konsumsi non-makanan 
meningkat.  
 
Kenapa pola konsumsi makanan menurun? 
Karena dengan bertambahnya pendapatan, belum tentu konsumsi 
makanan lebih banyak.Hukum Engel terkait dengan Income Elasticity of 
Demand for Food = INELASTIC.  
Konsumsi Pemerintah awalnya meningkat untuk biayai public services 
namun cenderung menurun karena GDP sudah bisa ditunjang oleh 
tabungan masyarakat (sektor swasta) 
 
PROSES ALOKASI: PRODUKSI 
Seiring dengan meningkatnya pendapatan/kapita 
Sektor Primer (%PDB): Sektor no (1) (2) menurun 
Sektor Industri (%PDB): Sektor no (3) (5) meningkat 
Sektor Utility (%PDB): Sektor no (4) meningkat 
Sektor Jasa (%PDB): Sektor no (6) (7) (8) (9) meningkat  
 
Kenapa pertanian share-nya menurun? 

• Sektor lain lebih cepat berkembang 
• Banyak konversi lahan dari pertanian ke gedung2 tinggi 
• Value added di pertanian rendah 
• Ketika hasil pertanian diolah, dihitung dalam sektor yang lain 

 
Proses alokasi: perdaganganinternasional 
Seiring dengan meningkatnya pendapatan/kapita: 
 
A. Ekspor (%PDB) meningkat 
Barang Primer (%PDB) menurun 
Barang Manufaktur (%PDB) meningkat 
Jasa (%PDB) meningkat 
 
B. Impor (%PDB) meningkat 
 
Kenapa ekspor barang primer menurun? 
Banyak yang diolah untuk menambah value-added 
 
Proses demografi 
Dipengaruhi oleh faktor sosial atau non-ekonomi : 

1. KETENAGAKERJAAN 
2. TEMPAT TINGGAL PENDUDUK 
3. PERTUMBUHAN PENDUDUK 

 
PROSES DEMOGRAFI: KETENAGAKERJAAN 
Seiring dengan pendapatan/kapita meningkat: 
Tenaga Kerja Primer (%Total TK) menurun 
Tenaga Kerja Industri (%Total TK) meningkat 
Tenaga Kerja Jasa (%Total TK) meningkat 
Status pekerjaan: Formal meningkat 
Jenis pekerjaan: White Collar meningkat 
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Proses demografi: tempattinggal 
Seiring dengan meningkatnya pendapatan/kapita: 
Urbanisasi meningkat: yang lebih maju cenderung tinggal di kota 
Faktor Urbanisasi: 
Perubahan status tempat: Desa berkembang menjadi Kota. Dapat terjadi 
dengan menilai infrastruktur, jumlah penduduk, dan penghasilan 
penduduk yang lebih baik/tinggi.  
Urbanisasi: dapat terjadi ketika lebih banyak infrastruktur/kesempatan 
kerja tinggi di kota, pendidikan lebih baik di kota, dan biaya migrasi kecil.  
 
Proses demografi: pertumbuhanpenduduk 
 
Seiring dengan meningkatnya pendapatan/kapita: 

1. Angka kelahiran dapat dikontrol 
2. Angka kematian menurun 

 
TRANSISI DEMOGRAFI 

 
 
Proses demografi: pertumbuhanpenduduk 
 
BONUS DEMOGRAFI 
Baby  Boom Indonesia terjadipadatahun 1998 
Indonesia tidakakankekurangantenagakerjadanjugapasar 
 
Dependency Ratio: 
Rumus:  
𝐷𝑅=(𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘𝑏𝑒𝑟𝑢𝑠𝑖𝑎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓)/(𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘𝑏𝑒𝑟𝑢𝑠𝑖𝑎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖
𝑓) 
 
Untukmenghadapi baby boom sehinggabermanfaat 
(produktivitasmeningkat), pemerintahharusmempersiapkan: 

1. Pendidikan 
2. LapanganPekerjaan 

 
Proses distribusipendapatan 
 
DISTRIBUSI PENDAPATAN/KESENJANGAN 

• Dihitung Disposable Income = Upah dan Gaji + Surplus Usaha – 
Pajak langsung. 

• Disposable Income adalah pendapatan yang tersedia untuk 
konsumsi RT dan Saving/Investment  

• Simon Kuznets: Hipotesisnya adalah pada tahap awal 
pertumbuhan, inequality tinggi karena proses industrialisasi 
dan urbanisasi.  

 
Gini Coef.: 
RG <0.4 Low inequality 
0.4 < RG < 0.5 Moderate inequality 
RG > 0.5 High inequality 
: 
 
Hipotesisnyaadalahpadatahapawalpertumbuhan, inequality 
tinggikarenaproses industrialisasidanurbanisasi. GiniCoef.:  

 
 

 
 
 
1.KEMISKINAN 
Terkait dengan standar hidup minimum 

• Kepemilikan individu terhadap pendapatan, kesehatan, 
perumbahan, pendidikan, dll. 

• Kurangnya kesempatan atau akses. 
 
Garis Kemiskinan = standar minimum yang dibutuhkan seseorang untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dasar.  
 
Kemiskinan Absolut: Hidup dibawah garis kemiskinan 
 
Seiring dengan meningkatnya pendapatan/kapita, semakin banyak 
penduduk yang pendapatannya melampaui garis kemiskinan absolut. Ada 
juga kemiskinan relatif: Bisa dianggap miskin walau sudah mampu 
mencukupi kebutuhan dasar tetapi karena faktor ketimpangan, seseorang 
tetap dianggap miskin 
 
Apakah semua negara harus melewati 4 proses transformasi struktural? 
Tidak, ada faktor yang mampu menyebabkan satu tahap dapat dilewati: 

1. Initial Endowment: misalnya natural resources 
2. Political Issue: Policy 

Bisa saja initial endowments negara sama namun satu negara 
melewati proses yang lebih cepat. Why? Karena policy dari 
pemerintahnya. Ada pemerintah yang sangat mendorong 
penduduknya untuk bekerja dengan sangat keras. 

 
DISTRIBUSI PENDAPATAN 
 
Semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita seseorang, ia cenderung 
mengkonsumsi sebagian besar pendapatannya untuk non makanan 
demikian juga sebaliknya. 
Antara kota sama desa, kira-kira konsumsi non-makanan tinggian mana? 
 
Mari lihat data berikut: 
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KEMISKINAN 
Kemiskinan absolut :kemiskinan yang membandingkan antara 
pendapatan/konsumsi seseorang dengan garis absolut yang dinilai dengan 
uang,  
 
sementara jika membandingkan pendapatan/konsumsi seseorang dengan 
pendapatan/konsumsi orang lainnya maka disebut kemiskinan relatif atau 
distribusi pendapatan atau ketidakmerataan pendapatan 
 
Terms dalam Kemiskinan (BPS) 
Garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita 
setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan 
nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada 
pada kehidupan yang layak. 
 
 World Bank : $ 1 / per hari 
 
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 
per kapita per bulan dibawah Garis kemiskinan. 
Foster-Greer-Thorbecke (FGT) memberikan rumus umum untuk 
kemiskinan 

 
Dimana: 
Yp=Garis Kemikinan 
Yi=Pendapatan/Konsumsi 
Alpha=0 (Head Count Poverty),1 (Poverty Gap),2 (Poverty Severity) 
i=1,2,3…..H=orang miskin 
 
Population living below $1 and $2 a day, 1990-2005 

 
 
Kemiskinan Relatif 
Kemiskinan relatif biasanya diukur dari  :  

1. Size distributions (quintiles, deciles) 
2. Lorenz curves/Gini coefficients 
3. Functional distributions 

 
Kemiskinan absolut dan relatif bersifat multidimensi: 

• Ekonomi: insufficient of income, nutrition, home, and cloth 
• Sosial: lack of social relation, insecurity 
• Politik: powerlessness 
• Budaya: low self esteem, low literacy/education 

 
Terms dalam Kemiskinan (BPS) 
Human Developmet Index (HDI) atau Index Pembangunan Manusia (IPM) 
 
IPM adalah indeks komposit dari gabungan 4 (empat) indikator yaitu angka 
harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan 
pengeluaran per kapita. 
 
Angka Koefisien Gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung 
berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) 
dan 1 (satu). Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu 
menggambarkan ketidakmerataan sempurna. 
 
Lorenz Curve 
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Range Gini Koefisien (0 <GC< 1) 
0.0 - 0.2 : Low 
0.21 - 0.39 : Moderat 
0.40 – above : High 
 
Gini Koefisien Indonesia (2010) : 0.38 
 
Transformasi Distribusi Pendapatan 
Indikator kesejahteraan: 

1. Indikator moneter: pendapatan/konsumsi 
2. Indikator non moneter: mortality, mean years of schooling, 

malnutririon,dsb 
3. Indikator komposit: Human Development Index (Pendapatan, 

Kesehatan, Pendidikan) 
 
 
 

 
 

 
 
SEJAK 2006, SEMUA UKURAN KEMISKINAN MENUNJUKKAN TREN 
PENURUNAN 
Dalam konteks year-on-year (baik Maret ke Maret, maupun September ke 
September) terjadi penurunan jumlah penduduk miskin maupun angka 
kemiskinan. Namun, penurunan kemiskinan ini semakin lama semakin 
lambat. Semakin rendah tingkat kemiskinan, makin sulit pena 

 

 

EMPAT KELOMPOK PENDUDUK dengan kebutuhan yang berbeda 

TRANSFORMASI STRUKTURAL INDONESIA 
 
KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN 
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KARENA ITULAH, MESKIPUN TERJADI PERBAIKAN PADA INDIKATOR 
MAKRO NAMUN KESENJANGAN MENINGKAT 
 
Indonesia telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi . Namun 
pertumbuhan ekonomi belum cukup cepat: 

• Dibandingkan periode 1985-1995 
• Dibandingkan negara lain India dan Cina 

 
Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, 
namun kesenjangan meningkat . Potensi pertumbuhan ekonmi Indonesia 
masih cukup besar 
 
KERANGKA KONSEPTUAL  
 
Penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan 
 
Penghidupan 
Suplemen pendapatan bagi RTM dan peningkatan kapasitas untuk 
generasi mendatang 
 
Cash transfer: conditional & unconditional 
Bantuan sosial: pendidikan, kesehatan 
Mengurangi beban hidup 
 
Produksi 
RTM membuka bisnis (usaha mikro) 

1. Dukungan usaha mikro 
2. Pembentukan modal – bankable poor 
3. Bantuan manajemen dan teknologi produksi 
4. Regulasi & lisensi usaha yang pro usaha mikro 

 
Anggota RTM bekerja 

1. Regulasi pasar kerja pro sektor informal 
2. Pelatihan berkelanjutan 
3. Proteksi sosial untuk tenaga kerja informal & miskin 

 
Kelompok miskin dan rentan tidak memiliki akses terhadap berbagai hasil 
pembangunan (pelayanan dasar, informasi, pasar, dsb.)Kelompok miskin 
dan rentan membutuhkan bantuan sosial yang perlu dikombinasikan 

dengan peningkatan produktivitas (akses kepada pekerjaan dan 
pendapatan) 
 
Pertumbuhan pengeluaran perkapita, Mar 2013-Mar 2014 

 
 
PEMERINTAH MENJAMIN AKSES 
 

1. Berikan Bantuan Tunai Bersyarat. Kelompok miskin & rentan 
memanfaatkan transfer yang diberikan. Syarat wajib 
pendidikan dan kesehatan untuk menjadi modal dasar bagi 
keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan.  

 
2. Berikan Pendampingan. Kelompok miskin & rentan perlu 

dibantu untuk mengakses sekolah, layanan kesehatan dan 
pelayanan publik lain yang menjadi haknya sebagai warga 
negara. Ini tugas dari pekerja sosial dan aparat yang mendapat 
tugas memberikan pendampingan. 

 
3. Berikan Akses Pekerjaan. Kelompok miskin & rentan 

membutuhkan pekerjaan. Oleh karenanya tugas pemerintah 
memberikan lapangan kerja untuk orang miskin dan rentan. 

 
TIGA KLASTER PROGRAMPENANGGULANGAN KEMISKINAN 
KLASTER 1: Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga 
Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BLSM (sementara) 
 
KLASTER 2: Program Pemberdayaan Masyarakat 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
 
KLASTER 3: Program Pengembangan Usaha Kecil & Mikro 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
 
PETA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM KLASTER 1 
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Konsep 
“Poverty is pronounced deprivation of well-being” (World Bank 2000).’ 
 
Inequality 
–The position of an individual relative to the other 
 
Vulnerability 
–The risk to fall into poverty when there is a shock 
 
While poverty in Indonesia has been falling, overall inequality has been 
increasing 

 
 
Poverty rose but inequality fell during the AFC: Both poverty and 
inequality rose during the global food and fuel crisis:  
Note: Ginisfor 98,00,01,02 are interpolated 
 

 
Konsumsi makanan menyumbang 65% dari total pengeluaran masyarakat 
miskin. Krisis pangan akan sangat berpengaruh bagi mereka 
 
Rising inequality is being driven by the increasing gap between the richer 
households and all others 
 
Falling inequality during the AFC and the recovery (1996-2003) was driven 
by falling relative consumption by the richest households relative to the 
middle and poor. –P90/P10 and P90/P50 experience declines, other ratios 
relatively stable Rising inequality since then has been driven by rising 
relative consumption of richer households relative to the middle and 
poor–P90/P10, P90/P50, P75/P25, P75/P50 all increasing, P25/P50 and 
P10/P50 flat 
 
Ratio of real per capita consumption at different percentiles in the 
distribution 
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Much of the population lives very near the poverty lineand remains 
vulnerable to shocks 
 
Official Poverty Line = Rp.233,700/person/month 
1.5 x Official Poverty Line =40% of Indonesians live below 1.5 times the 
official poverty line 
 
Frequency to be poor 2008-2010 
About a quarter of Indonesia households at least once has been poor 
during 2008-2010 
 
Po (Headcount Poverty) : % of poor to total population 
–Advantage: simple, straight forward, easy to interpret 
 
–Disadvantage:Does not indicate how poor are the poor;When a poor 
become poorer, HC index remains constant;Does not take into account 
intra-household inequality 
 

 
Poverty gap or poverty depth index(P1): the average distance of the poor 
to the poverty line 
 

• Can be translated as “the minimum cost to eliminate poverty” 
(assuming perfect targeting) 

• Addressing the issue of different level of poverty 
• Problem with P1: does not tell us about the income distribution 

among the poor. It does not capture extreme cases where we 
have very deprived individuals 

• In country B, we have an individual with very low income, but 
both P0and P1 are equal 

 
Poverty severity index(P2): to give more weight to individuals in the very 
bottom of the income distribution. However, this measure lacks of 
intuitive appeals. Not widely used for policy or non-academic purposes 
 

 
 

 
 
EmpatPoinBahasanUtama 

1. Early ASEAN cooperation 
2. Intra ASEAN production network 
3. ASEAN trade and financial integration 
4. Global condition and ASEAN vulnerability 

 
 
 
 
Early ASEAN Cooperation 
ASEAN dibentuk pada tahun 1967, awalnya bukan merupakan kerjasama 
ekonomi melainkan kerjasama sosial politik untuk menjaga stabilitas 
kawasan Asia Tenggara. 
Mulai memulai perbincangan mengenai kerja sama ekonomi ditahun 1972. 
Namun proses kerja sama perdagangan lebih di intensifikasi selepas 
selesainya cold-war (AFTA 1992). 
Seiring dengan globalisasi, ASEAN memanfaatkan momentum dengan 
menarik investasi asing. Selain itu ASEAN juga melakukan penetrasi pasar 
dengan melonggarkan trade barriers. 
Catatan: perkembangan ekonomi ASEAN tidak berasal dari kerjasama 
perdagangan (hanya 25% perdagangan negara ASEAN dilakukan dengan 
negara-negara ASEAN) 
 
Intra ASEAN Production Network 
Paling mudah dijelaskan menggunakan contoh.Mengimplikasikan bahwa 
kondisi perekonomian global sangat berpengaruh kuat terhadap stabilitas 
perekonomian ASEAN. Apabila demand di dunia menurun, semua negara 
ASEAN dapat merasakan imbasnya. 
 
Oleh karena itu, tujuan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama intra ASEAN 
merupakan salah satu cara dalam menghadapi volatilitas di pasar global . 
Tren data menunjukan bahwa intra ASEAN trade meningkat sedangkan 
trade ASEAN ke G2 (USA dan Eropa) menurun. 
 
ASEAN Trade and Financial Integration 
Pembiayaan masih didominasi oleh pendanaan melalui sektor perbankan, 
terutama perbankan swasta.Pasar obligasi belum berkembang dengan baik 
dilihat dari kecilnya porsi pendanaan menggunakan obligasi. Padahal, 
pasar obligasi merupakan salah satu pilihan terbaik negara-negara ASEAN 
untuk membangun infrastruktur. 
 

ASEAN COOPERATION, PRODUCTION NETWORK. 
 
 TRADE,AND FINANCIAL INTEGRATION 
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Namun, dari 10 negara yang ada di ASEAN, hanya 3 negara yang memiliki 
sistem perbankan mumpuni yang dapat mendominasi pasar perbankan di 
ASEAN. Singapore: DBS, Malaysia: CIMB & Maybank, dan Thailand: 
Bangkok Bank. 
Integrasi perbankan kurang dilihat baik apabila dilihat dari disparitas 
kemampuan bank-bank di ASEAN dalam bersaing antara satu negara 
dengan negara lainnya. 
 
ASEAN Trade and Financial Integration 
Dari segi perdagangan, walaupun negara ASEAN makin gencar berdagang 
dengan negara lainnya, kemajuan perdagangan dan pengingkatan volume 
perdagangan BUKAN disebabkan oleh banyaknya FTA. 
 
Dari awalnya, bahkan sebelum ada wacana AEC, tariff berdagang antar 
negara ASEAN memang sudah rendah. Hal ini mengimplikasikan 
rendahnya margin of preference. 
 
Global Condition and ASEAN Vulnerability 
It is not the crisis that affected ASEAN very badly, but the policies taken by 
the developed countries’ government that more affected ASEAN economy. 
 
Ultra easy money flows into ASEAN, making ASEAN currency and stock 
market more volatile as the money flows into more volatile investment. 
 
 
 
 

 
 
Pasar Uang 

 
 
Kenaikan pendapatan mendorong transaksi, permintaan uang phisik 
meningkat. Meningkatnya suku bunga, mengurangi permintaan uang 
untuk transaksi 
 
Uang beredar berperan penting dalam perekonomian 
Uang beredar dapat mendorong perekonomian: 

1. -Meningkatnya jumlah uang beredar dapat menciptakan inflasi 
2. -Menurunnya jumlah uang beredar dapat mengurangi kegiatan 

ekonomi, menimbulkan resesi 
 
Jumlah uang beredar harus sesuai dengan kapasitas ekonomi.Jumlah uang 
beredar terkait erat dengan kebijakan moneter bank sentral 
 
Agar kebijakan moneter bank sentral efektif, diperlukan informasi yang 
akurat seperti statistik uang beredar. Perkembangan jumlah uang beredar 
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat menentukan arah 
kebijakan moneter.Uang beredar didefinisikan sebagai kewajiban sistem 
moneter terhadap swasta domestik, yang terdiri atas  
 

1. uang kartal, 
2. uang giral, 
3. uang kuasi. 

 
JENIS-JENIS UANG BEREDAR 
M0 = uang kartal 
M1 = M0+ uang giral (cheakable deposit)+ tabungan/simpanan dalam 
jangka pendek 
M2 = M1+ deposito + NAB reksadana 
 
UANG BEREDAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
Uang Beredar Luas(M2) 
1.) Uang Beredar Sempit (M1) 
     - Uang Kartal di Luar Bank Umum dan BPR 
     - Simpanan Giro Rupiah 
2.)Uang Kuasi 
      - Simpanan Berjangka 

1. Rupiah 
2. Valuta Asing 

      - Tabungan 
1. Rupiah 
2. Valuta Asing 

       - Simpanan Giro Valuta asing 

3.) Surat Berharga Selain Saham 
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Uang beredar 
 
1.Aktiva Luar negeri Bersih 

• Tagihan Kepada Bukan Penduduk 
• Kewajiban Kepada Bukan Penduduk 

 
2. Aktiva Dalam Negeri Bersih 
Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat 

• Tagihan Kepada Pemerintah Pusat 
• Kewajiban Kepada Pemerintah Pusat 

 
Tagihan Kepada sektor lainnya 

• Tagihan Kepada Lembaga keuangan Lainnya 
 
Pinjaman yang Diberikan  

• Tagihan Lainnya 
• Tagihan Kepada Pemerintah Daerah 
• Tagihan Kepada Perusahaan Bukan keuangan BUMN 
• Tagihan Kepada Sektor Swasta 

 
Simpanan dan Surat Berharga yang tidak termasuk Uang Beredar 

• Simpanan 
• Surat Berharga 

 
Kewajiban Lainnya kepada Lembaga Keuangan 
Saham dan Modal lainnya 
 
Pembentuk M2 dan M1 
 M2 lebih banyak dibentuk oleh uang kuasi, mencerminkan uang semakin 
tidak likuid. 
 
Mengurangi motif uang untuk transaksi; Sedangkan uang kartal yang 
dipegang penduduk masih cukup tinggi mengindikasikan‘kesukaan’ 
masyarakat memegang uang tunai . 
 
Cashless transaction masih belummemasyarakat. 

 

 

 
 
Prinsip-prinsip dalam penyusunanStatistik Uang Beredar 
 
Tahap-tahap penyusunan neraca sistem moneter adalah: 

1. Menyusun neraca analitis moneter dari neraca bank sentral; 
2. Menyusun neraca analitis moneter dari neraca gabungan bank 

umum; 

KEBIJAKAN MONETER DAN PERBANKAN 
 
UANG DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA 
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3. Menyusun neraca sistem moneter  
 
Neraca singkat Bank Indonesia 
 
AKTIVA  
1. Emas dan Valuta Asing 
2. Special Drawing Rights (SDR) 
3. Surat Berharga 
4. Tagihan pada pemerintah 
a. Dalam rupiah 
b. Dalam valuta asing 
c. Penyisihan penghapusanTagihan pada pemerintah 
5. Kredit dan Pembiayaan 
a. Perbankan 
b. Lainnya 
c. Penyisihan penghapusanpiutang ragu-ragu 
6. Penyertaan 
7. Aktiva lainnya 
 
PASIVA 
1. Kewajiban moneter 
a. Uang kartal dalam peredaran 
b. Giro bank 
c. Giro pemerintah 
d. SBI 
e. Lainnya 
2. Pinjaman dalam valuta asing 
a. Pinjaman sindikasi 
b. Pinjaman bilateral 
c. Pinjaman kepada pemerintah 
3. Pasiva lainnya 
4. Ekuitas 
 
Neraca Otoritas Moneter 
 
AKTIVA  
1. Aktiva luar negeri 
2. Tagihan kepada Pemerintah pusat 
3. Tagihan pada lembaga danperusahaan pemerintah 
4. Tagihan pada perusahaan danperorangan 
5. Tagihan pada bank 
6. Aktiva lainnya 
 
PASIVA 
1. Uang primer 
- Uang Kartal 
- Kas Bank 
- Saldo Giro Bank 
- Saldo Giro Perusahaan dan 
Perorangan 
2. Setoran Jaminan Bank 
3. Jaminan Impor 
4. Pasiva Luar Negeri 
5. Rekening Pemerintah 
6. Modal dan Cadangan 
7. Pasiva Lainnya 
 
Neraca Bank Umum 
AKTIVA  
1. Kas 
2. Penempatan pada BI 
3. Penempatan pada Bank Lain 
4. Surat berharga yang dimiliki 
5. Kredit yang diberikan 
6. Tagihan lainnya 
7. Penyertaan 
8. Penyisihan penghapusan aktivaproduktif 
9. Aktiva tetap dan Inventaris 
10. Antar kantor aktiva 
11. Rupa-rupa aktiva 
 
PASIVA 
1. Giro 
2. Tabungan 
3. Simpanan berjangka 
4. Kewajiban kepada BI 
5. Kewajiban kepada Bank Lain 
6. Surat berharga yang diterbitkan 
7. Pinjaman yang diterima 
8. Kewajiban lainnya 
9. Setoran Jaminan 
10. Antar kantor pasiva 
11. Modal pinjaman 
12. Modal disetor 
13. Perkiraan tambahan modal disetor 
14. Selisih penilaian kembali aktivatetap 
15. Cadangan 
16. laba/Rugi 
 
Neraca Analitis Bank Umum 
AKTIVA  
1. Kas 
2. Giro pada Bank Indonesia 
3. Aktiva luar negeri 
4. Tagihan pada Pemerintah Pusat 

5. Tagihan pada Lembaga danPerusahaan Pemerintah 
6. Tagihan pada Perusahaan danPerorangan 
7. Lainnya bersih 
 
PASIVA 
1. Uang Giral 
- Saldo Rekening Giro 
2. Uang Kuasi 
 
Neraca Sistem Moneter 
 
AKTIVA  
Faktor-faktor yang mempengaruhiuang beredar: 
1. Aktiva luar negeri bersih 
2. Tagihan bersih pada PemerintahPusat 
3. Tagihan pada Lembaga danPerusahaan Pemerintah 
4. Tagihan pada Perusahaan danPerorangan 
5. Lainnya bersih 
 
PASIVA 
Uang Beredar (M2): 
1. M1 
- Uang kartal 
- Uang Giral 
2. Uang Kuasi 
 
Pertumbuhan ekonomi melambat 
Perlambatan ekonomi sebagai efek dari karena melemahnya impor non 
migas (+0,6) dan melemahnyakredit perbankan (+0,83); Melemahnya 
impor karena melemahnya kredit perbankan dalam negeri (+0,8);  
 
 

 
Flow of funds through the financial systems 
 

 
5.7 5.5 
PERBANKAN INDONESIA 
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Fungsi Bank: Intermediary ->Bank komersial merupakan „kepanjangan 
tangan‟ bank sentral dalam mendorong perekonomian;Bank komersial 
menjadi tempat untuk risk pooling;Sektor perbankan yang sehat akan 
membuat perekonomian yang sehat 
 
KINERJA DAN PROSPEK EKONOMI NASIONAL : PERBANKAN , SISTEM 
KEUANGAN INDONESIA 
Bagian terbesar dari sistem keuangan Indonesia adalah perbankan 

 
KINERJA DAN PROSPEK EKONOMI NASIONAL : PERBANKAN,STRUKTUR 
NERACA (2000-2011 

 

 
 
Neraca perbankan sudah berubah dalam 11 tahun.  Sumber dana 
perbankan lebih stabil karena tabungan meningkat dan penyaluran dana 
juga lebih banyak dalam bentuk kredit. 
 
Sehat secara mikro 
Penyehatan perbankan diawasi secara ketat oleh BI Menunjukkan 
perbaikan kinerja sektoral yang solid.Finansial stability index semakin baik:  
 
-Krisis finansial Asia 1997/1998: 3,23 
-Mini krisis global 2005: 2,33 
-Krisis global Nop-2008: 2,43 
-Krisis Eropa Oktober 2011: 1,68. 
 
Kinerja perbankan masih stabil 
 LDR menunjukkan perlambatan; Kinerja lainnya seperti NIM, ROA masih 
stabil. BOPO naik karena faktor musim. Kinerja perbankan terusmembaik 
dan relatif stabil walaupun ada kenaikan NPL. 
 
LOAN TO DEPOSIT RATIO 
 

 
 
 
 
KINERJA LAINNYA 
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Kredit perbankan penting mendorongperekonomian 

 
 
Potensikreditmasihberkembang 

 
 
Suku Bunga Pinjaman Mahal 

 
 
Mahalnya Suku Bunga Pinjaman 

 
 
 
 
 
 
LDR menurut kategori bank 
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BIAYA PRODUKSI MAHAL 

1. Akses untuk pembiayaan masih mahal ( World Economic Forum 
2011/2012) 

2. Suku bunga peminjaman di Indonesia masih mahal 
dibandingkan negara ASEAN lainnya; 

3. Biaya logistik mahal ( Infrastruktur yang belum memadai) 
4. Biaya tehnologi/telekomunikasi mahal 

 
KebijakanPerbankan 
 
Meningkatkan ketahanan perbankan 

1. Sasaran kebijakan: untuk menopang pertumbuhan bank, 
memantapkan daya saing dan membendung potensi krisis.  

2. Dilakukan melalui penguatan aturan-aturan terkait dengan fit 
dan proper test, peningkatan fungsi kepatuhan bank umum, 
aktiva tertimbang menurut risiko dan manajemen risiko terkait 
kerjasama bisnis bancassurance. 

 
Mendorong intermediasi perbankan 

1. Sasaran kebijakan: untuk menjamin ketersediaan pasokan 
kredit perbankan. 

2. Dilakukan melalui pendalaman pasar, menciptakan biaya yang 
kompetitif (ketentuan transparansi suku bunga dasar kredit), 
kelonggaran bobot risiko untuk kredit ritel dan KMK. 

 
Melakukan Penguatan Fungsi Pengawasan 

• Sasaran kebijakan: untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
pengawasan bank, terutama dalam hal kualitas early warning 
system dan keterkaitannya dengan peran pengawasan 
makroprudensial. 

 
Meningkatkan efisiensi perbankan 

1. Sasaran kebijakan: untuk meningkatkan transparansi, tata 
kelola dan untuk mendorong persaingan yang sehat dalam 
perbankan 

2. Piranti kebijakan:  Pengumuman Suku Bunga Dasar Kredit 
 
Mengatur Kembali Struktur Kepemilikan Bank 

• Sasaran kebijakan: untuk lebih memperkuat industri 
perbankan, khususnya mengurangi risiko yang berasal dari 
konsentrasi kepemilikan    ( meningkatkan good governance) 

 
Mengatur Kembali Permodalan di Perbankan 

• Sasaran kebijakan: untuk meningkatkan ketahanan perbankan 
guna mendukung intermediasi sekaligus meningkatkan daya 
saing dalam menghadapi liberalisasi khususnya MEA 2020. 

 
Kebijakan Perbankan di Tingkat Global 

Indonesia akan melakukan reformasi sektor perbankan dengan 
menerapkan standar yang sudah diterima secara global . 
 
Pasca krisis global: Reformasi sektor keuangan global yang digagas G-20 
menekankan pentingnya stabilitas sistem keuangan dengan penerapan 
kebijakan macroprudential. 
 
Rejim pengaturan sektor keuangan khususnya perbankan perlu 
disempurnakan antara lain karena: 

1. Fokus pengawasan pada individual bank soundness (firm-
specific) saja ternyata tidak cukup. 

2. Belum mencakup mitigasi risiko sistemik. 
3. Belum menjawab kebijakan macroprudential . 
4. Procyclicality  Harus ada kebijakan yang Countercyclical. 
5. Due dilligence terlalu mengandalkan kepada Credit Rating 

Agency (CRA). 
6. Instrumen modal ( internationally active banks) ternyata tidak 

mampu menyerap risiko (hybrid capital, non common equity). 
 
Agenda reformasi keuangan global (G-20 dan FSB) 

1. Penguatan rejim permodalan global dan standar likuiditas 
perbankan serta mitigasi procyclicality. 

2. Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan 
3. Penguatan pasar OTC derivative markets 
4. Pengaturan resolusi untuk lembaga keuangan yang berdampak 

sistemik  
5. Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional  
6. Penguatan standard akuntansi 
7. Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial 
8. Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan  
9. Pengaturan Hedge Funds 
10. Pengaturan Lembaga Pemeringkat 
11. Pendirian Supervisory Colleges  
12. Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasar prudensial yang 

lebih kuat 
Komitmen G-20 
Agenda utama yang akan ditindaklanjuti adalah : 

No Pembahasan di G-20 Follow Up Issues 

1 Pengaturan 
Systemically 
Important Financial 
Institutions (SIFI) 

Global SIFI (G-SIFI) akan diwajibkan 
untuk memiliki instrumen modal yang 
mampu menyerap kerugian yang lebih 
besar (higher loss absorbency) 

2. Kerangka kebijakan 
makroprudensial 

FSB akan melaporkan alat kebijakan 
makroprudensial terutama untuk 
memitigasi dampak capital inflows yang 
berlebihan. 

3. Regulatory reform 
issues specifically to 
emerging and 
developing 
economies 

Tindak lanjut issue stabilitas sistem 
keuangan dari perspektif emerging 
economies, al: nilai tukar, financial 
inclusion, trade finance. 

4. Shadow banking Shadow banking adalah lembaga 
keuangan bukan bank yang memiliki 
fungsi intermediasi namun tidak ada 
yang mengawasi/mengatur.  
Contoh: hedge funds. G-20 mengusulkan 
agar shadow banking diatur.  

No Pembahasan di G-20 Follow Up Issues 

5 Commodity 
derivatives markets 

Penyempurnaan aspek regulasi dan 
pengawasan serta transparansi 
terhadap commodities derivatives 
markets. Report ini mendasarkan pada 
progress yang disampaikan oleh IOSCO 
dan Energy Expert Group. 
Perkembangan baru akan disampaikan 
kepada G20 MGM pada pertengahan 
April 2011 
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6 Consumer Protection Rekomendasi untuk meningkatkan 
consumer finance protection. Saat ini 
FSB baru dalam tahap pembentukan 
consultative group. Cakupan report 
yang akan dilaporkan kepada G20 
Summit Oktober mendatang meliputi 
kebijakan untuk melindungi 
kepentingan konsumen retail dan 
household sebagai konsumen dari 
produk dan jasa keuangan 

7 Adherence to 
International 
Standards 

Meningkatkan  level kepatuhan 
yurisdiksi untuk mengadopsi standar 
internasional serta mengikuti  berbagai 
proses review baik melalui FSAP 
maupun peer review  (thematic dan 
country peer review) yang dilakukan 
oleh FSB maupun inisiatif FSB yang 
bertujuan untuk menilai level 
kepatuhan yurisdiksi terhadap prinsip-
prinsip dalam standar keuangan 
internasional yang terkait dengan 
sharing informasi dan kerjasama 
internasional.  

 
KEBIJAKAN MONETER 
Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk 
pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai 
perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.Kebijakan 
moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang dapat 
mempengaruhi perkembangan perekonomian.Penetapan strategi 
kebijakan tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme 
transmisi 
 
PERAN STRATEGIS KEBIJAKAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN 
Pokok bahasan peran strategis kebijakan moneter dalam perekonomian, 
yaitu; 
 
1. Sifat kebijakan moneter   
2. Kebijakan moneter dan business cycle 
3. Kebijakan moneter dan mekanisme transmisi: 
 - Alat Analisis 
4. Kebijakan moneter dan hubungan antar sektor 
 
SIFAT KEBIJAKAN MONETER 
Ada 2 sifat kebijakan moneter: 
1. Kebijakan moneter kontraktif, yang dilakukan melalui penurunan jumlah 
uang beredar; 
2. Kebijakan moneter ekspansif, yang dilakukan melalui peningkatan 
jumlah uang beredar. 
 
KEBIJAKAN MONETER & BUSINESS CYCLE 
Kebijakan moneter dan business cycle: 
  
Pola kebijakan moneter yang diterapkan untuk “memperlunak” fluktuasi 
kegiatan ekonomi (business cycle). Dikenal sebagai counter-cyclical 
monetary policy. Menjadi pendorong pemulihan dikala ekonomi 
mengalami resesi melalui kebijakan moneter yang ekspansif;Menjadi 
pengendali perlambatan dikala ekonomi mengalami pemanasan atau 
overheating mellaui kebijakan moneter yang kontraktif; 
 
Siklus ekonomi, ada 4 tahap: 
1. Tahap Boom/Peak … titik A, C, E, G 
2. Tahap Depression/Trough … titik B, D, F 
3. Tahap Resesi … periode AB, CD, EF 
4. Tahap Recovery …periode BC, DE, FG 
 

 
HUBUNGAN ANTAR SEKTOR 
Kebijakan moneter dan hubungan antar sektor 
Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi 
makro.Tujuan dari kebijakan ekonomi makro adalah mencapai 
kesejahteraan sosial (social welfare) 
Kebijakan EkonomiMakro meliputi: 
- Kebijakan Moneter 
- Kebijakan Fiskal 
- Kebijakan Perdagangan 
- Kebijakan Tenaga Kerja 
- Kebijakan lainnya 
 

Keterkaitan neraca-neraca ekonomi makro antar sektor 

 
INTERAKSI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL 

 
KERANGKA OPERASIONAL 
Pendekatan Kuantitas 

 
 
Pendekatan Suku Bunga 
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Operasi Pasar Terbuka 
Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan 
“membeli” dan “menjual” surat berharga bank sentral;Kegiatan OPT 
berdampak pada suku bunga dan proses penciptaan uang;Kegiatan OPT 
sebagai indikator kebijakan moneter ekspansi jika BS “membeli” dan 
kontraksi jika BS ‘menjual”. 
 
Giro Wajib Minimum 

• BS menetapkan sejumlah reserves dari jumlah deposit bank 
yang harus disimpan di BS. Rasio tersebut dikenal dengan Giro 
Wajib Minimum (GWM); 

• Perubahan rasio GWM berdampak pada perubahan jumlah 
cadangan yang selanjutnya akan mempengaruhi perubahan 
suku bunga. 

• Rasio GWM naik adalah kontraksi moneter, sebaliknya adalah 
ekspansi moneter. 

 
Discount window 

• BS dapat memberikan pinjaman langsung kepada bank; 
• Biasanya dilakukan pada negara-negara yang tidak menetapkan 

GWM; 
• Kebijakan ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi suku 

bunga  
 
KEBIJAKAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA 
Semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang 
dilakukan oleh suatu negara, maka semakin besar aliran dana luar negeri 
yang masuk dan keluar;Aliran dana luar negeri akan mempengaruhi jumlah 
uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar. 
 
Sistem nilai tukar, sistem devisa, dan kebijakan   moneter 
 
Pada sistem nilai tukar tetap 
Kebijakan moneter diarahkan untuk mempertahankan nilai tukar pada 
tingkat yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan moneter sulit 
dilaksanakan secara independen; 
 
Pada sistem nilai tukar mengambang bebas 
Aliran dana luar negeri akan berpengaruh langsung pada perkembangan 
nilai tukar, sehingga kebijakan moneter dapat difokuskan untuk 
pengendalian jumlah uang beredar 
 
Ada impossible trinity, yaitu: 
Dalam perekonomian terbuka, stabilitas nilai tukar, kebebasan mobilitas 
dana luar negeri, dan independensi pelaksanaan kebijakan moneter tidak 
dapat dicapai secara bersamaan. 
 
Maksimal dua dari tiga kondisi masih dapat dicapai: 

• Stabilitas nilai tukar dengan sistem nilai tukar tetap, maka 
independensi kebijakan moneter mengharuskan pembatasan 
mobilitas dana luar negeri melalui sistem devisa tetap; 

 
• Apabila diinginkan kebebasan mobilitas dana luar negeri 

melalui sistem devisa bebas, maka independensi kebijakan 
moneter mengharuskan dianutnya sistem nilai tukar 
mengambang 

 
LINKAGE EXTERNAL FLOWS DAN Ms 
Persamaan yang menghubungkan antara perekonomian terbuka dengan 
aspek moneter terlihat melalui persamaan berikut: 
   M0 = NFA + NDA 
 
Masuknya arus modal (capital inflow) akan menaikkan posisi NFA. Dengan 
asumsi NDA tetap maka kenaikan NFA akan menaikkan M0. Melalui money 
multiplier (mm) selanjutnya akan mempengaruhi uang beredar (Ms), 
sebagaimana persamaan berikut: 
 

   Ms = mm . M0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suku bunga vs LPS Rate 

 
BI rate, Inflasi Inti dan M1, M2 
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MO, M2 

 
 
OPT dan MO (+) 

 
Ukuran Kinerja Perbankan 
1. Loan to Deposit Ratio (LDR) 
2. Non Performing Loan (NPL) 
3. Suku Bunga 
4. Net Interest Margin (NIM) 
5. BOPO 
6. Return On Assets (ROA) 
 
1. Loan to Deposit Ratio 
Sebagai fungsi intermediary. Bank berfungsi sebagai badan yang 
menyalurkan kredit ke masyarakat. Berhasil atau tidaknya bank dalam 
menjalankan fungsinya ini dapat dilihat melalui LDR-nya (loan to deposit 
ratio), yaitu seberapa besar besar deposit yang didapat bank dapat 
disalurkan sebagai pinjaman. 
  
LDR = LOAN / DEPOSIT 
(makin besar makin baik) 
 
LDR menurut kategori bank 

 
2. Non Performing Loan (NPL) 
Non Performing Loan (NPL) yang menunjukkan standar baik atau buruknya 
sistem perbankan karena NPL merupakan seberapa besar kredit yang tidak 
bisa dikembalikan. Sehingga, dengan mengetahui NPL, Bank Indonesia 
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dapat mencegah terjadinya kredit macet. Mengetahui NPL dapat dilakukan 
dengan melihat neraca perbankan dan melihat asset liability management 
(ALM). 
(MAKIN RENDAH, MAKIN BAIK) 
 

 
 
 
 
 
3. Suku Bunga Perbankan 
Sejak 31 Maret 2011, BI mewajibkan bank untuk mempublikasikan SBDK 
(Suku Bunga Dasar Kredit) kepada para nasabah.  
 
SBDK (base lending rate) terdiri dari 3 komponen: cost of loanable fund, 
overhead costs, dan profit margin (spread). 
Suku bunga kredit yang dibebankan kepada debitur tidak sama dengan 
SBDK, karena masih ada komponen premi risiko 
 
Komponen Pembentuk Suku Bunga Kredit dari Sisi Internal Bank 
 
A. Cost of loanable funds 
Nilai cost of loanable funds didapatkan dengan mempertimbangkan 
variabel-variable di bawah ini : 
- tingkat bunga tang akan dibayarkan kepada deposan atau nasabah 
- menghitung komposisi sumber dana 
- memperhatikan ketentuan reserve requirement atau giro wajib minimum 
Menghitung biaya dana efektif dengan rumus 
 
100% / (100%- RR) x tingkat bunga 
 
- menghitung kontribusi biaya dana dengan rumus : 
 
Kompisisi dana x biaya dana efektif 
 
-penjumlahan seluruh kontribusi biaya dana akan menghasilkan cost of 
loanable funds 
 
B. Overhead cost 
Merupakan biaya operasional yang dikeluarkan bank untuk menjalankan 
kegiatannya . Biaya-biaya yang termasuk dalam overhead cost ditanggung 
oleh seluruh jumlah aktiva yang menghasilkan pendapatan atau total 
aktiva produktif (total earning assets). Dengan demikian perhitungan 
persentase overheadcost didapat dari rumus : 
 
(Total biaya di luar biaya dana / total earning assets)   x 100% 
 
c. Risk factor 
Merupakan komponen yang memeprtimbangkan kemungkinan terjadinya 
kredit bermasalah,termasuk kredit macet. Risk factor dapat dihitung 
dengan rumus berikut : 
 
(Biaya penyisihan cadangan penghapusan kredit/ total kredit yang 
diberikan )    x 100% 
 
d.Spread 
Spread atau biasa disebut dengan net interest margin (NIM) adalah 
pendapatan bank yang utama dan akan menetukan besarnya pendapatan 
bersih bank. Penentuan tunggi rendahnya spread tergantung bagaimana 
pihak bank serta target marketna. Untuk mengelompokkan jenis industri 
serta peringkat usaha bank merupakan salah satu pertimbangan untuk 
menetapkan tinggi rendahnya spread 
 
e. Pajak 
Pajak sebagai salah satu komponen penentu suku bunga kredit dapat 
dibebankan penuh atau sebagian,tergantung pada kebijakan bak tersebut 
menghadapi persaingan. 
 
4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan Indonesia 
mencapai 86,44 % (tertinggi di Asean, sekitar 40-60%). Makin tinggi angka 
BOPO dalam sebuah bank, maka menunjukkan makin kecilnya kredit yang 
disalurkan kepada masyarakat.Tingkat efisiensi industri perbankan yang 
rendah berkontribusi pada suku bunga kredit tinggi. 
 

 
 
 
5. Net Interest Margin (NIM) 
NIM adalah selisih bunga kredit dengan bunga deposito 
NIM Indonesia biasanya sekitar 6%, jumlah tersebut paling tinggi dari 
Negara-negara lain yang rata-rata hanya 2% 

 
NIM in ASEAN countries (2009) 

 
NIM of Indonesia bank by ownership group (July,2010) 
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6.Return On Assets (ROA) 
keuntungan bersih terhadap aktiva 
 
SIFAT KEBIJAKAN MONETER 

Ada 2 sifat kebijakan moneter: 
1. Kebijakan moneter kontraktif, yang dilakukan melalui penurunan jumlah 
uang beredar; 
2. Kebijakan moneter ekspansif, yang dilakukan melalui peningkatan 
jumlah uang beredar.  
 
KEBIJAKAN MONETER & BUSINESS CYCLE 
Kebijakan moneter dan business cycle: 
  
Pola kebijakan moneter yang diterapkan untuk “memperlunak” fluktuasi 
kegiatan ekonomi (business cycle). Dikenal sebagai counter-cyclical 
monetary policy 

1. Menjadi pendorong pemulihan dikala ekonomi mengalami 
resesi melalui kebijakan moneter yang ekspansif; 

2. Menjadi pengendali perlambatan dikala ekonomi mengalami 
pemanasan atau overheating mellaui kebijakan moneter yang 
kontraktif; 

 
Berbagai macam target Bank Sentral 

1. Monetary targeting: pengendalian uang beredar sebagai 
sasaran antara dan uang primer sebagai sasaran operasional 
untuk mencapai sasaran akhir. 

2. Exchange rate targeting: pengendalian nilai tukar sebagai 
sasaran antara untuk mencapai sasaran akhir inflasi dan 
pertumbuhan ekonomi. 

3. Inflation targeting: sasaran akhir adalah target inflasi yang 
diumumkan.  

4. Implicit nominal anchor: Tidak menetapkan sasaran akhir dan 
menengah tertentu. Tergantung kepada penilaian dan 
keyakinan dewan gubernur. 

 
Inflation Targeting Framework(ITF) 
ITF merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai 
ciri utama yaitu adanya pernyataan resmi dari bank sentral dan dikuatkan 
dengan undang-undang bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah 
mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah serta pengumuman 
target inflasi kepada publik. 
 
WHY ITF ? 

• Indonesia menganut flexible exchange rate, tidak mungkin 
target berupa exchange rate 

• IT fokus pada kestabilan harga (sehingga dapat digunakan sbg 
‘anchor’ ekspektasi inflasi bagi masyarakat). 

• IT meningkatkan transparansi keb. Moneter. 
• IT memberikan ukuran keberhasilan bank sentral (kejelasan 

akuntabilitas).  
• IT bersifat forward looking dan memperhitungkan lag kebijakan 

moneter. 
• IT tidak memerlukan asumsi stabilitas hubungan uang beredar, 

output dan harga. 
• Pengalaman negara-negara lain yang menerapkan IT 

menunjukkan dengan inflasi yang rendah dan stabil 
 

Rezim Kelebihan Kelemahan 

1. 
Monetary 
targeting 

independent 
monetary policy 
can focus on 
domestic 
consideration 
immediate signal 
on achievement of 
target 

relies on stable 
money inflation 
relationship 

2. 
Exchange 
rate 
targeting 

directly ties down 
inflation of 
internationally 
traded goods 
Automatic rule for 
conduct of 
monetary policy 
simplicity and 
clarity of target 

lack of 
independent 
monetary policy 
open to 
speculative 
attacks (less for 
currency boards 
and not a 
problem for 
dollarization) 

3. Inflation 
targeting 

Simplicity and 
clarity of target 
Independent 
monetary policy 
can focus on 
domestic 
considerations 
Does not rely on 
stable money-
inflation 
relationship 
Reduced effects of 
inflationary shocks 
Increased 
accountability of 
central banks 

delayed signal 
about 
achievement of 
target 
could impose 
rigid rule 
(though not in 
practice) 
larger output 
fluctuations if 
sole focus on 
inflation (though 
not a problem in 
practice) 

4. No 
Anchor 

independent 
monetary policy 
can focus on 
domestic 
considerations 
does not rely on 
stable money-
inflation 
relationship 

lack of 
transparancy 
success 
depends on 
individuals 
low 
accountability 

 
 
 
 
Target inflasi dan inflasi Aktual 
 

Tahun Target Inflasi Inflasi Aktual 

(%, yoy) 

2001 4% - 6% 12,55 

2002 9% - 10% 10,03 

2003 9 +1% 5,06 

2004 5,5 +1% 6,40 

2005 6 +1% 17,11 

2006 8 +1% 6,60 

2007 6 +1% 6,59 

2008 5 +1% 11,06 

2009 4,5 +1% 2,78 

2010 5+1% 6,96 

2011 5+1% 3,79 

2012 4.5+1% 4,30 

2013* 4.5+1% 8,38 

2014* 4.5+1% 8,36 

2015* 4+1% - 

 
Interaksi Kebijakan Moneter dan Fiskal 
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Belanja Pemerintah dalam rangka Penyediaan Barang Publik dan Barang 
Privat 
 
Barang Publik : Tidak ada persaingan dalam penggunaanna (non-rivalry) 
dan tidak bisa dibatasi penggunaannya (non-excludability) 
 
Barang publik : ada persaingan penggunaan dan mudah untuk dibatasi 
penggunaannya 
 
Bagaimana Pemerintah membiayai pengeluaran/belanja 

1. Pajak dan pungutan wajib lainnya umumnya mendominasi 
penerimaan suatu negara 

2. Hutang merupakan alternatif sumber penerimaan, dengan 
konsekuensi adanya beban pajak yang ditunda di masa depan 

3. Penerimaan hibah umumnya sangat kecil (Indonesia kurang 
dari 1%) 

 
Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

 
 
PrinsipAlokasiBelanja 
Kontinjensi: 
* Kebutuhan mendesak dan darurat; 
* Policy measures; 
* Cadangan dan lain-lain 
 

1. Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan 
kebijakan tahun sebelumnya; 

2. Target kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan; 
 
Kebijakan Baru: 
* Prioritas; 
* Fokus Prioritas; 
* Kegiatan Prioritas. 
 

1. Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan 
fiscal space; 

2. Target kinerja sesuai dengan RKP. 
 
Angka dasar (baseline): 
* Running cost (gaji, tunj., operasional, pemeliharaan,perjalanan dinas 
biasa); 
* Pelayanan dasar (tupoksi unit); 
* Multi-years project. 
 

1. Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan 
kebijakan dan pesetujuan DPR; 

2. Target kinerja harus jelas dan terukur. 
        3. Tidak perlu dibahas kembali 
 

APBN 2015 
Arah Kebijakan Fiskal: Penguatan Kebijakan Fiskal dalam rangka 
percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan 
 
3 langkah:  

• Pengendalian defisit 
• Pengendalian rasio utang 
• Pengendalian risiko 

Asumsi Makro 2015 Tren dari 2014 

Pertumbuhan 5,8 naik 

Inflasi 4,4 turun 

Suku Bunga SPN 6 tetap 

Nilai Tukar 11,900 naik 

Harga Minyak 105 tetap 

Lifting Minyak 900 naik 
Lifting Gas 1248 naik 
 
APBN 2015 
Pendapatan negara = Rp 1793,6 triliun 
Defisit anggaran =   245,9 triliun (2,21 % PDB) 
Belanja Negara = Rp 2039,5 triliun 
 
Anggaran belanja negara : 
Belanja kementrian K/L = 647,3 T 
Subsidi = 414,7 T 
Pembayaran bunga utang = 152 T 
Transfer ke daerah = 638 T 
Dana desa = 9,1 T 
Belanja lainna = 174,8 T 
 
Siklus Anggaran 
1. Perencanaan  
2. penetapan 
3. Pelaksanaan (monitoring dan evaluasi) 
4. Pengawasan (spending review) 
5. Pertanggungjawaban 
 
Proses anggaran dalam satu periode 
1. penganggaran (UU APBN) = sebelum tahun anggaran (oktober) 
2. Pelaksanaan 9Dokumen Isian pelaksanaan anggaran – DIPA) = 1 tahun 
anggaran (1 jan – 31 des) 
3. Pertanggungjawaban (UU pertanggungjawaban APBN) = Selambatnya 6 
bulan setelah tahun anggaran 
 
Sistem pelaksanaan anggaran 
1. Alokasi 
2. Komitmen 
3. Tagihan 
4. Verifikasi 
5. Surat perintah membayar 
6. Pembayaran 
 
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

 
Mekanisme Pertanggungjawaban Belanja 

KEBIJAKAN FISKAL  
 
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN REVIU BELANJA 
PEMERINTAH 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      32 

 

 
 
Kinerja Pelaksanaan Belanja Tingkat Penyerapan Anggaran 
 

 
Pagu dan Realisasi Tahun 2012-2015 (dalam miliar rupiah) 
 
 

 
Pola Penyerapan Anggaran Per Bulan Tahun 2014 (Non Kumulatif) 
 
Masalah dan Tantangan pelaksanaan anggaran 

1. Volume anggaran yang makin meningkat (nominal maupun riil) 
2. Kapasitas melaksanaan anggaran/belanja masih rendah 
3. Jumlah satuan kerja terus bertambah 

 
 
Kinerja pelaksanaan anggaran di Indonesia masih rendah 
Kredibilitas Anggaran dinilai dari apakah anggaran bersifat realistis dan 
dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.  
 
Prediktabilitas dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 
apakah anggaran telah dilaksanakan secara tertib dan dapat diprediksikan 
serta apakah terdapat pengaturan-pengaturan untuk pelaksanaan 
pengendalian dan pengawasan penggunaan dana publik 
 
Beberapa Gejala rendahnya kinerja/kualitas pelaksanaan anggaran 
ditandai dengan tingginya frekuensi revisi dan ketidaktertiban 
administrasi 
Kredibilitas Anggaran: 

• Tingginya frekuensi revisi (2013: 84.123; 2014: 55.235) 

• Penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun (2013: 37%; 
2014: 32%) 

 
Kurang tertibnya pelaksanaan anggaran 

• Banyaknya dispensasi pelaksanaan anggaran: besaran UP, 
keterlambatan pengajuan SPM LS pada akhir tahun (553 SPM) 

• Keterlambatan penyelesaian tagihan (39% terlambat 
 
Spending Review dalam rangka Penajaman Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Anggaran 
Definisi: proses mengevaluasi, mengestimasi dan mengukur efisiensi, 
efektivitas dan value for money dari belanja pemerintah oleh pemerintah 
secara sistematis dan terinstitusionalisasi 
 
Latar Belakang: rendahnya kualitas perencanaan, kurang efektifnya proses 
penganggaran berbasis kinerja, indikasi inefisiensi dan inefektivitas belanja 
pemerintah  
 
Tujuan: memberikan masukan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk 
proses perencanaan dan pengalokasian anggaran periode berikutnya 
 
Kerangka Konsep Spending Review 

 
Jenis Spending Review yang telah dilaksanaan Pemerintah 
Spending Review tahunan:  

• dilakukan secara periodik mengikuti siklus anggaran,  
• bertujuan mempersiapkan bahan pembahasan rencana kerja 

anggaran kementerian/lembaga setiap awal tahun anggaran 
untuk anggaran tahun berikutnya.  

• dilakukan secara menyeluruh terhadap alokasi dan pelaksanaan 
anggaran dalam 1 tahun anggaran.  

• komprehensif, tidak mendalam, rekomendasi bersifat indikatif 
 
Spending Review khusus:  

• Dilakukan sesuai kebutuhan/penugasan  
• bertujuan mereviu kebijakan belanja sebagai pertimbangan 

prioritasisasi kembali, penghentian atau perbaikan mekanisme 
• Objeknya meliputi suatu belanja, jenis belanja, program atau 

sektor terntentu 
• Mendalam dan fokus 

 
Metodologi Spending Review Tahunan 

JANFEBMARAPRMEIJUNJULAGSSEPOKTNOVDES

B. PEGAWAI 8,8 6,9 7,1 7,1 7,9 7,4 14, 7,7 7,7 7,7 7,6 8,4

B. BARANG 0,2 1,9 4,9 6,0 5,5 7,5 7,6 6,1 8,0 7,4 9,0 22,

B. MODAL 0,1 0,8 3,4 2,7 4,0 4,2 7,3 5,3 6,9 7,1 9,4 25,
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Metodologi Spending Review Tahunan 
 
Reviu Alokasi 
Dilaksanakan dengan menelaah dokumen anggaran untuk mengidentifikasi 
indikasi kelebihan alokasi, kesalahan alokasi, duplikasi alokasi, irrelevansi 
komponen belanja dan belanja-belanja yang dari sifatnya diketahui tidak 
berulang. 
 
Reviu Pelaksanaan 
Dilaksanakan dengan mengukur (in)efisiensi operasional dengan beberapa 
teknik, antara lain membandingkan kinerja dengan rencana, mem-
benchmarking satuan kerja-satuan kerja sejenis dan mengidentifikasi 
penyerapan semu (penyerapan yang tidak sesuai kebutuhan riil). 
 
Hasil 

1. Spending review tahunan telah menghasilkan rata-rata 40 
trilyun potensi penghematan/realokasi dari belanja-belanja 
yang masuk dalam kategori baseline, yakni belanja-belanja yang 
secara otomatis dianggarkan kembali berdasarkan alokasi 
tahun sebelumnya (angka dasar/baseline)  

2. Spending review khusus menghasilkan rekomendasi perbaikan 
mekanisme penyaluran tunjangan profesi guru dengan 
rekomendasi antara lain mengurangi prosedur sertifikasi dan 
validasi data, penyatuan basis data dan implementasi basis 
kinerja pada jangka panjang. 

3. Spending review tahunan dalam 3 tahun telah menghasilkan 
rekomendasi lebih dari 100 trilyun potensi 
penghematan/realokasi dari belanja-belanja yang masuk dalam 
kategori baseline, yakni belanja-belanja yang secara otomatis 
dianggarkan kembali berdasarkan alokasi tahun sebelumnya 
(angka dasar/baseline).    

4. Spending review khusus menghasilkan rekomendasi perbaikan 
mekanisme penyaluran tunjangan profesi guru dengan 
rekomendasi antara lain mengurangi prosedur sertifikasi dan 
validasi data, penyatuan basis data dan implementasi basis 
kinerja pada jangka panjang. 

 
Kebijakan Fiskal 
Adalah kebijakan mempengaruhi AD (aggregate demand) dengan cara 
pengeluaran pemerintah dan mengelola penerimaan. Atau intinya perilaku 
pemerintah dalam memperoleh sumber-sumber penerimaannya untuk 
membiayai belanja pemerintah. 
 
Fungsi Kebijakan Fiskal (Trilogy Musgrave) 
1. Stabilisasi 
Menjamin perekonomian pada keadaan full employment dengan harga 
yang stabil. Memelihara tingkat pendapatan nasional 
 
2. Alokasi  
Pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam 
mengalokasikan sumber daya ekonominya. Intervensi ini dapat dilakukan 
secara lansung dengan membeli barang-barang seperti pendidikan dan 
pertahanan dan secara tidak lansung melalui pajak dan subsidi. 
 
3. Distribusi 
Pemerataan pendapatan, pembangunan. 
 
Instrumen Kebijakan Fiskal 
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah yang tertuang dalam APBN 
Sebagai Fiscal policy tools, APBN yang sehat adalah APBN yang 
berkesinambungan, yang ditunjukkan oleh: 

1. Defisit yang terkendali menuju seimbang atau surplus(UU: 3% 
PDB) 

2. Keseimbangan primer terjaga positif 
3. Rasio hutang terhadap PDB yang cenderung menurun 

(benchmark 60%) 
 
Format APBN 

• Sebelum tahun 2000,format APBN->T-account 
• Setalah tahun 2000, format APBN -> I-Account 
• Format I-Account mengikuti standar Government Finance 

Statistic yang dikembangkan IMF 
• T-Account, sisi kiri(pendapatan+hutang) VS sisi kanan(belanja) 
• I-Account, sisi atas(pendapatan), above the line(belanja),  

below the line(pembiayaan) 
Keuntungan memakai format I-Account: 

1. Lebih menjamin transparansi dalam penyusunan, pelaksanaan 
dan perhitungan anggaran negara sekaligus mempermudah 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 

2. Mempermudah dilakukannya analisis terhadap strategi 
kebijakan  fiskal  serta cara pembiayaannya. 

3. Membantu mempermudah komparasi antara perkembangan 
operasi fiskal GOI dengan negara lain terutama berkaitan 
dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB, rasio 
keseimbangan primer terhadap PDB, serta rasio 
pembiayaan(dalam dan luar negeri) terhadap PDB 

4. Menciptakan transparansi dan mempermudah dilakukannya 
analisis, pemantauan dan pengendalian APBN 

 
 
Komponen Utama APBN 

Komponen utama APBN terdiri atas: 
1. Anggaran pendapatan 
2. Anggaran belanja 
3. Keseimbangan primer 
4. Surplus/defisit 
5. Pembiayaan 

 
(1) Pendapatan negara 
Terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah 
 
(2) Belanja negara 
Untuk penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan 
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Belanja dirinci menurut 
organisasi, fungsi dan jenis belanaja 
 
(3) Keseimbangan Prime 
Adalah pendapatan negara dikurangi dengan belanaja negara  namun dari 
komponen belanja negara tersebut komponen pembayaran bunga hutang 
dikeluarkan 
 
(4) surplus/defisit 
Selisih pendapatan negara dikurangi belanja negara 
 
(5) Pembiayaan anggaran 
 adalah penerimaan atau pengeluaran anggaran yang digunakan untuk 
menutup defisit anggaran APBN atau kebutuhan pengeluaran pembiayaan 
 
Pendapatan 
 
Pajak 

Kriteria perpajakan: 
1. Efisien (jumlah orang yang terjerat beban pajak optimal) 
2. Sufficient (dapat memenuhi kebutuhan belanja) 
3. Adil (adil secara horizontal maupun vertikal) 
4. Elastis (menyerap semua potensi) 
5. Political acceptability (resistensi terhadap pajak rendah) 
• Komponen pajak dalam negeri: pajak penghasilan,pajak 

pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak 
bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan, cukai 
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Tax effort: 

 
 
Collected tax: actual number of tax collected 
Tax capacity is the number of potential tax revenue; this number is 
estimated using several indicators 
 

• Penerimaan perpajakan telah meningkat 2,5 kali lipatdari 
Rp409,2 T (2006)  Rp1.019.2 T (2012), dengan rata-rata 
pertumbuhan sebesar 17% per tahun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belanja 
 
Belanja pemerintah pusat 

 
 
Pembiayaan 
Pembiayaan menyatakan dari mana sumber keuangan untuk 
menutup/menggunakan Defisit/Surplus. 
Sumber Dalam Negeri dan Luar Negeri. 
 
Dalam Negeri: 

1. Menjual aset 
2. Menerbitkan Surat Berharga Negara 

 
Luar Negeri: 

1. Menarik pinjaman Program 
2. Menarik pinjaman Proyek 

 
Kebijakan Umum Pembiayaan: 

1. Mengutamakan pembiayaan yang bersumber dari dalam 
negeri; 

2. Mencari sumber pembiayaan yang berisiko rendah; 
3. Mengurangi rasio utang terhadap PDB secara konsisten; 
4. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. 

 
 
 
 
 
 
Pembiayaan anggaran RAPBN 2012 (Dalam Miliar Rupiah) 
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Fiscal Disciplines 
Broad  fiscal objectives : 
1. Expenditures 
2. Revenues  
3. Debt 
 
Conditions 
 
Fiscal transparency: regularly updated and publicly available information 
on the government’s view of the development of the economy and its 
fiscal plans and policies; 
 
Fiscal targets: specific objectives—generally expressed as percentage of 
GDP—for revenue, expenditure, and debt, set for a medium term such as 5 
years; 
Comprehensive budget: a budget which covers all revenue and 
expenditure and other financial activities for which government is 
responsible; 
 
Measuring and reporting fiscal risks: clear and regularly updated 
statements of the major risks to the achievement of these fiscal targets; 
 
Regular and timely reporting on all aspects of the government’s budget 
implementation; 
 
Independent monitoring and evaluation of budget performance and 
financial management 

 
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, tahun 2015 

1. Menjaga perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 
serta antar-daerah 

2. Peningkatan DAU menjadi 27,7% dari PDN neto 
3. Penajaman bidang-bidang DAK. 
4. Mendukung pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua, Papua 

Barat, dan NAD, serta pembangunan infrastruktur untuk 
provinsi Papua dan Papua Barat. 

5. mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. 
6. Peningkatan  akses dan kualitas pendidikan di Daerah 
7. Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan 

daerah  
8. Melaksanakan pendanaan Desa secara bertahap sesuai dengan 

amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa naik Rp43,5 T dari tahun 2014 

 
DBH termasuk kurang bayar 2013 Rp11,9 triliun. 
DAU menggunakan formula baru, 27,7% dari PDN Neto. 
 
Arah Kebijakan Pembiayaan Utang 

1. Pengendalian rasio utang terhadap PDB; 
2. Mengutamakan pembiayaan utang yang bersumber dari dalam 

negeri; 
3. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, 

antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek; 
4. Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama 

untuk bidang infrastruktur dan energi, dan mempertahankan 
kebijakan negative net flow; 

5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) 
dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik; 

6. Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka 
asset liabilities management (ALM). 

 
Fiscal Space 
“Ruang fiskal meruapan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur  
fleksibilitas yang dimiliki oleh Pemerintah di dalam mengalokasikan APBN 
bagi kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Fiscal space 
dapat diperoleh dengan mengurangi total penerimaan dengan belanja non 
diskretioner/terikat seperti belanja pegawai, pembayaran bunga,subsidi 
dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah”.(Nota  Keuangan)  
 
 
Ruang fiskal dapat diciptakan melalui beberapa langkah: 

1. Menciptakan pendapatan negara baik yang berasal dari 
penerimaan perpajakan  maupun penerimaan negara bukan 
pajak 

2. Melakukan efesiensi belanja negara, antara lain dengan 
penghematan belanja negara yang kurang efektif, penurunan 
belanja subsidi dan penurunan berkala pembayaran bunga 
utang 

3. Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara, 
misalnya melalui pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas 
SDM PNS. 

 
LATAR BELAKANG PERUBAHAN APBN 2015  
Pada tanggal 13 Januari 2015, Presiden menyampaikan surat Nomor R-
05/Pres/01/2015 kepada Ketua DPR RI perihal RUU tentang Perubahan 
atas UU Nomor 27 tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 (RUU 
APBNP 2015). 
 
Dalam Rapat Paripurna tanggal 15 Januari 2015, Pengajuan RUU APBNP 
2015 tersebut dibacakan.  
 
Beberapa dasar pertimbangan penyampaian RUU APBNP 2015:  

1. Perkembangan realisasi indikator ekonomi makro 2014 yang 
berpengaruh terhadap APBN 2015 (a.l. pertumbuhan ekonomi, 
inflasi, nilai tukar, ICP, dan lifting migas), termasuk 
perkembangan perekonomian global terkini; 
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2. Reformasi subsidi di akhir tahun 2014 memberikan ruang fiskal 
bagi Pemerintah dalam merumuskan kembali sasaran-sasaran 
pembangunan yang direncanakan, dan merealokasi belanja 
kepada yang lebih produktif; 

3. APBN 2015 bersifat baseline yang disusun di masa transisi 
pemerintahan, sehingga perlu dilakukan perubahan sesuai 
RPJMN 2015-2019 dan RKP 2015 (revisi), serta menampung visi 
misi dan agenda Pemerintah sesuai struktur (nomenklatur) 
baru Kabinet Kerja. 

 
Dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 13 Februari 2015, RUU Perubahan 
APBN 2015 telah disahkan menjadi Undang-Undang. 
 
Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 182 ayat 4 UU Nomor 17 tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), bahwa pembahasan dan 
penetapan RUU tentang Perubahan APBN dilakukan paling lama 1 (satu) 
bulan dalam masa sidang setelah RUU tentang Perubahan APBN diajukan 
oleh Pemerintah kepada DPR 
 
Ruang fiskal merupakan ketersediaan ruang yang memungkinkan 
pemerintah untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi 
keuangan pemerintah 
 
Pemerintah melakukan penghematan subsidi BBM melalui penyesuaian 
harga BBM bersubsidi pada bulan November tahun 2014 dan penerapan 
subsidi tetap (fixed subsidy) untuk minyak solar sebesar maksimal 
Rp1.000/liter serta penghapusan subsidi untuk premium mulai awal tahun 
2015. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan fiscal space 
bagi program-program yang lebih produktif, juga bertujuan untuk 
meminimalkan kerentanan fiskal yang disebabkan oleh fluktuasi harga 
minyak dan nilai tukar. (nk apbnp 2015) 
 
Beberapa Asumsi Dasar Ekonomi Makro Berubah dari Asumsinya dalam 
APBN 2015 
 

 
 
Pemerintah perlu merevisi asumsi dasar ekonomi makro APBNP 2015 
supaya APBN 2015 menjadi lebih realistis dan kredibel. 
 
Indikator Kesejahteraan & Target Pembangunan dicantumkan dalam UU 
APBNP 
Dalam UU APBNP tahun 2015, telah disepakati dimasukkannya target-
target pembangunan yang lebih terukur, dan tercermin dalam indikator 
kesejahteraan sebagai berikut : 
 

Indikator APBN 2015 APBNP 2015 

1. Tingkat 
Kemiskinan 

9,0%-10,0% 10,3% 

2. Tingkat 
Pengangguran 

5,5% - 5,7% 5,6 % 

3.   Gini Ratio (indeks)  - 0,40 

4.   IPM (indeks) - 69,4 

*) Target tersebut sejalan dengan RPJMN 2015-2019 
 
 
 
 
 
Defisit APBNP 2015 mengalami penurunan menjadi 1,90% terhadap PDB 

 
*) Dengan menggunakan PDB nominal tahun dasar 2010, dan 
memperhitungkan realisasi pertumbuhan ekonomi 2014 (rilis BPS 5 
Februari 2015) 
 
Penurunan pendapatan dari APBN-APBNP 2015 disebabkan oleh: 
  (1) penurunan harga minyak mentah (ICP);  
  (2) penurunan lifting migas; serta 
   (3) penurunan pendapatan bagian laba  
 
BUMN sebesar Rp9,0 triliun  karena turunnya pay out ratio. 

 
Penurunan target penerimaan PPh migas dikompensasi  
dengan optimalisasi penerimaan pajak non-migas dan cukai 

 
 
Pengendalian belanja dilakukan melalui a.l: 

1. Pengendalian subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. 
2. Penghematan subsidi LPG karena perubahan asumsi (ICP dan 

kurs). 
3. Efisiensi belanja melalui penghematan belanja perjalanan dinas 

untuk di-refocusing ke kegiatan yang prioritas dan lebih 
produktif sesuai usulan K/L. 

 
Dalam APBNP 2015, belanja melalui K/L melampaui belanja non K/L. 
 
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA K/L, APBNP 2015  
 
 REKAPITULASI TAMBAHAN ANGGARAN PRIORITAS MELALUI K/L 
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Terdapat alokasi tambahan anggaran prioritas yang dialokasikan melalui 
non K/L Rp2.567,7 miliar dan melalui transfer ke daerah dan dana desa 
sebesar Rp32.200 miliar. 
 
Anggaran Pendidikan 2011-2015 
 
Sasaran 
Diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas 
Tercapainya APM SD/SDLB/MI sebesar 91,23%; APK SMP/SMPLB/MTs 
sebesar 102,8%; APK SMA/SMALB/SMK/MA sebesar 82,42%. 
 
Cakupan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan lanjutan dari 
Bantuan Siswa Miskin meningkat menjadi 25% RT miskin.Anak usia 7-18 
tahun yang mendapatkan KIP meningkat menjadi 21,7 juta siswa.Alokasi 
KIP menurut jenjang dan jenis pendidikan pada tahun 2015 sbb: 

• SD/SDLB: semula 6,0 juta siswa menjadi 10,7 juta siswa 
• MI/ULA: semula 826 rb siswa menjadi 877 rb siswa 
• SMP/SMPLB: semula 2,2 juta siswa menjadi 4,5 juta siswa 
• MTs/Wustha: semula 773 rb siswa menjadi 1,0 juta siswa 
• SMA/SMALB/SMK: semula 975 rb siswa menjadi 3,8 juta siswa 
• MA/Ulya: semula 356 rb siswa menjadi 553 rb siswa 

 
 
ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2011-2015  (triliun rupiah) 
Sasaran: 
Infrastruktur energi 

1. Rasio elektrifikasi 85,15%. 
2. Pembangunan jaringan distribusi 718,40 kms, gardu distribusi 

14,75 MVA 
 
Perumahan, Air Minum dan Sanitasi 

1. pembangunan 3.600 rusunawa 
2. fasilitasi uang muka pada 55.000 RTBR;  
3. tambahan penyediaan akses sanitasi untuk 2,3 juta RT 

 
Keterhubungan antar Wilayah 

1. Pembangunan 616,75 Km jalan baru, 125 Km jalan bebas 
hambatan sepanjang,  

2. peningkatan kapasitas/ pelebaran 3.869,74 Km jalan nasional. 

3. Pembangunan /pengembangan 8 bandara 
 
Ekonomi Maritim dan Kelautan 

1. Pengembangan 6 pelabuhan di Indonesia Timur untuk 
mendukung tol laut  

2. Pembangunan 30 sentra perikanan dan sistem informasi 
nelayan 

 
ANGGARAN KESEHATAN, 2011-2015 (triliun rupiah) 
Pembangunan kesehatan diutamakan pada pemantapan SJSN kesehatan 
melalui KIS, serta penyediaan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar 
dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan 
 

• Meningkatkan cakupan PBI JKN yaitu penambahan peserta 
menjadi 88,2 juta jiwa 

• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan 
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan dengan 
penguatan 3 rumah sakit rujukan nasional dan 37 rumah sakit 
rujukan regional. 

• Menurunkan angka kematian ibu dan bayi di 64 kab/kota 
sasaran MDGs melalui penguatan 125 RSU Daerah dengan 
prioritas utama peningkatan sarana prasarana sesuai standar 
pada layanan UGD, ICU, UTD/Bank Darah RS, Tempat tidur 
kelas III RS dan PONEK. 

 
 
   The Circular-Flow Diagram – Closed Economy 
 

 
 
Implikasi dari Model Arus Sirkular Ekonomi 
Aliran barang/jasa (output), sumber daya ekonomi (input) dan 
pembayaran uang akan ada selama rumah tangga tetap melakukan 
konsumsi dan perusahaan tetap berproduksi 
Jumlah barang/jasa yang diproduksi, jumlah barang/jasa yang dikonsumsi, 
sumber daya ekonomi yang dipergunakan dan uang yang dibayarkan 
dalam sistem ekonomi, pada akhirnya akan sama (balance). Semua sektor 
makroekonomi saling terhubung, oleh karena itu, harus dianalisis sebagai 
satu sistem, bukan sebagai satu sektor yang berdiri sendiri; mengingat 
perubahan pada satu sektor akan mempengaruhi sektor-sektor lain. 
 
Model Arus Sirkular 2 Sektor 
Asumsi dasar: 

1. Perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor: perusahaan dan 
rumah tangga 

2. Rumah tangga belanjakan semua pendapatannya (Y) untuk 
konsumsi barang/jasa (C).  

3. Semua barang/jasa yang diproduksi (O) perusahaan dibeli 
melalui pengeluaran rumah tangga (E) 

Y = E; E = C; C = O 
 
Perusahaan 
An organization that transforms input (resources) into output (valued 
product). It involves decision on how much resources to buy (cost), how to 
combine those resources (production), how much to produce (revenue), 
how and where to sell it (profit)It is assumed that the firms’ ultimate 
objective is to gain maximum profit A group of similar firms is called an 
industry 
 
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI 
Industri merupakan bagian penting dari struktur perekonomian suatu 
negara 
Pendekatan untuk mengukur struktur perekonomian/PDB suatu negara 

1. Pendekatan Produksi  
2. Pendekatan Pengeluaran  

INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA 
 
FAKTA ,DATA,DAN TANTANGAN 
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3. Pendekatan Pendapatan 
 
The Circular-Flow Diagram – Open Economy 

 
 
PERUSAHAAN 

 
 
Pendekatan Produksi 
Pendekatan Produksi: menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang 
berhasil diciptakan oleh masing-masing kegitan ekonomi yang ada pada 
suatu wilayah atau daerah 
Kegitan ekonomi dikelompokkan ke dalam sembilan sektor 
 
Total nilai tambah 9 sektor ekonomi -> PDB berdasarkan lapangan usaha. 
Pendekatan produksi untuk melihat struktur ekonomi; usaha di sektor 
mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB 
 
Sektor dan Lapangan Usaha: 

1. Sektor Pertanian 
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 
3. Sektor Industri Pengolahan 
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 
5. Sektor Bangunan 
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 
8. Sektor Keuangan, real estat dan Jasa Perusahaan 
9. Sektor Jasa-Jasa 

Pertumbuhan PDB Triwulan (yoy) 
Sejak tahun 2010 Q4, pertumbuhan ekonomi cenderung  
terus menurun. 

 
 
Kontribusi Sektor Industri dalam PDB 

 
Walaupun masih yang terbesar,kontribusi sektor industri dan PDB 
semakiin merosot 
 
Annual average of GDP growth and contribution of major production 
sector to GDP growth (%) – structural change 

 
 
Pertumbuhan Ekonomi VS Sektor Industri 
Pertumbuhan sektor industri selalu dibawah pertumbuhan 
ekonomi,kecuali tahun 2011 dan tahun 2012 
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Ekspor Impor barang nonmigas 

 
 

 
 
Manufacturing exports 2008 

 
 
NilaiTambahIndustriManufaktur(MVA % PDB) 

 
Sejaktahun2008 trenMVA terusturun 
Pertumbuhannyalebihlambatdaripertumbuhanekonomi 

 
RasioMVA terhadapImpor* 
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 Mayoritas industri berlokasi (terkonsentrasi) di P. Jawa. 
 Ketimpangan antara Jawa v. Luar Jawa 

 
Manufacturing Structural Problems 
Narrow export products and markets base 
-concentrated export destination: US, Japan, EU, China account for half of 
total manufactured exports 
-concentrated product: textile, garment, electronics CPO accounts for half 
of total exports. 
 
High import dependency 
-75% on intermediate goods; 20% on capital goods 
 
No technological deepening of manufacturing and exports 
-specialized in low tech segments (i.e. labor intensive products) and didn’t 
improve its technology status 
 

1. Underdeveloped capital good sector 
2. Weak human resources development 
3. -abundant low/unskilled/unproductive labor force 
4. Regionally concentrated 
5. -large and medium scale manufacturing industries are largely 

located in Java island 
6. Low productivity SME and not integrated with large scale 

industries(poor supply chain) 
7. Relatively high market concentration(on average above 50%) –

not many players 
8. Hollow middle structure 

 
Komposisi Ekspor Industri (%) 

 
 

 Walaupun ada pergeseran, komoditi CPO, elektronik, kendaraan dan 
bagiannya serta produk primer masih tetap mendominasi ekspor 
manufaktur 
 
KONDISI INDUSTRI LOGAM HULUNASIONAL 

 
 
KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL 
 
A. SEJARAH KEBIJAKAN INDUSTRI 
Industrial Development Policies: 
1967 –1972 ->characterized by a debt-ridden and chaotic economy from 
previous regime. Rely heavily on foreign capital to rebuild the economy. 
 
1973 –1981 ->substantial state revenue due to high oil prices. State play 
an active role in financing, protecting & subsidizing domestic capital and 
direct investment. State involvement in heavy industries (steel, 
aluminiumcement, aeroplane, maritime). Import Substitution Policy 
 
1982 –1985 ->collapse of oil price and domestic forexrevenues. Tighten 
the budget. Initiate series of deregulation packagesincluding currency 
devaluation, export promotion package, low interest rate for export credit, 
banking (removal of credit ceiling), tax (self assessment). Inward looking 
policies 
 
1986 –1996 ->as oil price remains low more deregulation packages 
including trade custom investment licensing, import duty drawback 
system, banking, capital market are introduced until 1990s. At the same 
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time there was a wave of industrial relocations (due to 1985 currency 
realignment) from Japan, Korea, Taiwan HongKongfor a cheaper 
production costs.  ->flying geese model. Export Promotion Policy 
 
1997 –2004  ->economic crisis and recovery period. Restructure, 
consolidate and revitalize the industries. Inward and outward looking 
oriented. Taking advantage of the depreciated Rupiah 
 
2005 –present ->aside from industrial restructuring, consolidation and 
revitalization, develop competitive industries based on cluster approach 
and regionally core competences. Inward and outward looking oriented 
policies 
Industrial Development Policies: 
 
B. KEBIJAKAN INDUSTRI SAAT INI 

 
Kebijakan Industri Tidak Bisa Berdiri Sendiri Banyak melibatkan 
stakeholders yang lain, diantaranya: INPUT: kementerian ESDM, TK, KKP, 
Pertanian Kehutanan  
 
PROSES: Ristek, Diknas 
OUTPUT:PU KominfoPerhubungan, Perdagangan. FASILITATOR: 
KemenkeuPemda. 
 
BANGUN INDUSTRINASIONAL 

 
 
INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL 

1. Industri Pangan 
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan 
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka 
4. Industri Alat Transportasi 
5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT) 
6. Industri Pembangkit Energi 
7. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong 
8. Industri Hulu Agro 
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam 
10. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara) 

 
Kebijakanindustrisaatini 

1. Penggunaaninsentiffiskal 
2. PenggunaaninstrumenTariff/Bea 
3. Hilirisasi(downstreaming) 
4. TKDN (local content) 
5. Sertifikasi(SKKNI) & standarisasi(SNI) 
6. Klasterisasi/kewilayahan(MP3EI) 
7. Penyebaranindustri(pembangunankawasanindustridiluarJawa) 

 
Bentuk fasilitas dari pemerintah untuk industri 
Fiskal perpajakan: 
1.Pembebasan/Pengurangan PPh 
2.Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) 
3.Pembebasan PPN Impor 
4.Penyusutan dan amortisasi dipercepat 
5.Pengurangan pajak dividen 
6.Kompensasi kerugianFiskal Kepabeanan: 
 
Fiskal kepabeanan 
1.Pembebasan Bea Masuk, keringanan Bea Masuk, pengembalian Bea 
Masuk dan penangguhan Bea Masuk 
2.Tarif preferensi 
3.Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) 
 
Non Fiskal 
1.Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
2.PerizinanKeimigrasian bagiTenaga Kerja Asing 
3.KemudahanusahadiKawasan Ekonomi Khusus 
4.LayananKepabeanan 

Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotification) 
Pelayanan Segera (Rush Handling) 
Vooruitslag 
Pembongkaran/Penimbunan diLuar Kawasan Pabean 
Importir Jalur Prioritas 

 
Moneter 
1.Penurunan suku bunga bank (Contoh:KebijakanOkt-Nov 2011 
tentangpenurunan suku bunga bank) 
2.Keringanan pinjaman bank (Contoh: KreditUsahaRakyat) 
 
TINJAUAN MENURUT FUNGSI -IKLIM USAHA BERDASARKAN INSENTIF 
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Untukmendoronginvestasidanpengembanganindustrisertapemenuhanbah
anbakuyang belumdiproduksididalamnegeri, 
Pemerintahmemberikansejumlahinsentiffiskalyang berupa: 
 

1. Tax Holiday 
-PMK No 130 Tahun2011 

2. Tax Allowance 
-PP No 52 Tahun2011 

3. Bea MasukDitanggungPemerintah(BMDTP) 
 
TAX ALLOWANCE & TAX HOLIDAY 
 
PAJAK PENGHASILAN BIDANG USAHA/ DAERAH TERTENTU PRIORITAS 
TINGGI SKALA NASIONAL: 
TAX ALLOWANCE  
1.Investment Allowance (30%dariinvestasi) 
2.Accelerated Depreciation 
3.Dividend Tax Discount 
4.Perpanjangan Masa Loss Carry Forward 
 
TAX HOLIDAY: 
1.Pembebasan PPh selama5 s.d. 10 tahun sejak produksi komersial. 
2.Pengurangan PPh sebesar 50% dari PPhterutang selama 2 tahun. 
 
INDUSTRI PIONEER 
InsentifFiskalBea Masuk: 
Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin,barang dan bahan yang 
dilakukan dalam rangka penanaman modal oleh: 

4. Industriyangmenghasilkanbarang;dan/atau 
5. Industriyangmenghasilkanjasa. 

 
InsentifFiskalPPN danPPnBM: 
Pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak 
(BKP)strategis, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. 
TermasukdalamkriteriaBKPstrategisyangatasimpordan/ataupenyerahanny
adibebaskandaripengenaanPPNadalahBarangmodalberupamesindanperala
tanpabrik,baikdalamkeadaanyangterpasangmaupunterlepas,tidaktermasu
ksukucadang; 
Sektor Industri BMDTP 2008-2013 
 
INDUSTRI PERALATAN/KOMPONEN KAPAL(TKDN) 
60–70% KOMPONEN DALAM PEMBANGUNAN/PERBAIKAN KAPAL MASIH 
IMPOR 
 
INDUSTRI LOKAL KOMPONEN KAPAL 
DECK EQUIPMENT : 
1.PT. PINDAD 
2.PT. BARATA Indonesia 
3.PT. Indonesia Magma Chain 
4.PT. UngaranMulti Engineering 
5.PT. BomaBismaIndra 
 
PLAT & PROFIL: 
1.PT. Krakatau Steel 
2.PT. IntiGeneral Jaya Steel 
3.PT. GunawanDianjayaSteel 
4.PT. GunungRaja Paksi 
5.PT. HanilJaya Metal Works 
6.PT. JatimTaman Steel 
7.PT. TimurmegahSteel 
8.PT. GunungGrahapiSaktiE 
9.PT. Krakatau Wajatama 
 
ENGINE & PROPULSION: 
1.PT. Tesco Marine 
2.PT. BumiCahayaUnggul 
3.PT. Ebara Indonesia 
 
ELECTRICAL & NAVIGATION : 
1.PT. Kabelindo 
2.PT. TeknikTadakara 
3.PT. INTI 
4.PT. LEN 
5.PT. GunaElktro 
6.PT. NobiPutra Angkasa 
7.PT. UniMakmurEstetika 
8.PT. Dharma DwitunggalUtama 
9.PT. Kabelindo 
10.PT. JemboCable 
 
Tujuan Pemberlakuan SNI/ST/PTC 
a.perlindungan keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, 
dan tumbuhan; 
b.pelestarian fungsi lingkungan hidup; 
c.persainganusahayang sehat; 
d.peningkatan daya saing; dan/atau 
e.peningkatan efisiensi dan kinerja Industri. 
 
Sasaran Strategis 
Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri 
SNI= Standar Nasional Indonesia 
ST= Spesifikasi Teknis 
PTC= Pedoman Tata Cara 
 
PROGRAM PERKUATAN INDUSTRI HILIR (HILIRISASI) 

 
Hilirisasi 
Hilirisasi Industri Pengolahan Kakao 
Pemberlakuan Bea Keluar(BK) biji kakao (PMK67/2010jo PMK75/2012) 
untuk menjamin pasokan biji kakao dan Pemberian fasilitas pajak Tax 
Allowance bagi industri pengolahan kakao didaerah tertentu (PP52/2011) 
 
Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Laut  
Diusulkan beaKeluar(BK) Rumput Laut Mentah (kering) dalam rangka 
mengurangi ekspor rumput laut mentah (kering) 
 

 
  
Master Plan Percepatan danPerluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

 
What are clusters 
Clusters are geographic concentrations of interconnected companies and 
institutions in a particular industry. By sticking together firms are able to 
benefit from economies of scale as the neigborhood pool  of expertise and 
skilled workers; easy access to componenet suppliers and its information 
channels This makes it easier for customer to choose between firms The 
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cluster approach enables the policy debate and actions to be more 
strategic. 
 
MODEL STRATEGI KLASTER INDUSTRI PETROKIMIA 

 
 
Tinjauan menurut komoditi petrokimia 

 
 
Supporting Regulations 

1. Competition Law (UU no.5/1999) 
2. Labor Law (UU no.13/2003 revising UU no.25/1997) 
3. Decentralization Law (UU no.32/2004 and UU no.33/2004 

revising UU no.22/1999 and UU no.25/1999) 
4. Investment Law (UU no.25/2007) 
5. Energy Law (UU no.30/2007) 
6. Company Law (UU no.40/2007 revising UU no.1/1995) 
7. Trade Zone and Port Law (UU no.44/2007) 
8. Shipping Law (UU no.17/2008) 
9. Presidential decree no.28/2008 National Industrial Policy 
10. Industry Law (UU no.3/2014) 

 
MODEL STRATEGI KLASTER INDUSTI PETROKIMIA 

 
 
Perusahaan vs Industri:  
Industri adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan 
PDB  ->pendekatan produksi  ->nilai tambah 
 
 

 Mayoritas industri berlokasi (terkonsentrasi) di P. Jawa. 
 
Kebijakanindustrisaatini 

1. Penggunaaninsentiffiskal ->pajak 
2. PenggunaaninstrumenTariff/Bea 
3. Hilirisasi(downstreaming) ->smelter 
4. TKDN (local content) ->tingkat komponen dalam negeri 
5. Sertifikasi(SKKNI) & standarisasi(SNI) 
6. Klasterisasi/kewilayahan(MP3EI) 
7. Penyebaranindustri(pembangunankawasanindustridiluarJawa) 

 
Tumbuh kembangnya satu industri juga tidak bisa lepas dari peran industri 
lain 
 
RENCANA PEMBANGUNAN 
 
Vision and Mission of RPJPN 2005−2025 
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The vision and mission of the RPJPN 2005−2025 is to establish a country 
that is developed and self−reliant,just and democratic, and peaceful and 
united.The three underlined word pairs are elaborated as follows: 
 
 Developed and self−reliant; to encourage development that ensures the 
widest possible equality in the country,supported by quality human 
resources, developed infrastructure, the application of science and 
technology,and supported by the implementation of a free and active 
foreign policy. 
 
 Justice and Democratic; to encourage development that ensures the rule 
of law that is fair, consistent, non−discriminatory, serves the public 
interest and supports the gradual continuation of democracy in 
variousaspects of political life in order to be accepted as a constitutional 
democracy. 
 
 Peaceful and united; to encourage development that is able to realize a 
sense of security and peace amongall people, able to accommodate the 
aspirations of this dynamic society, upholding state sovereignty 
andterritorial integrity, as well as to protect all people from any threat. 
 
Industrialization  
 
Definition 
The transformationof aneconomy from primarily agrarian to one based 
mainly on manufacturing andindustry. Industrialization is generally 
thought to be a sign of a growing economy, and is associated with income 
growth, urbanization, andimprovements in education, health, lifespan, 
andstandard of livingfor the population. 
 
Factors of industrialization 

1. Introduction of new technologies 
2. New sources of energy. 
3. Excess labor in the economy 
4. Development of transportation 

 
An effect of agricultural 
New techniques and technologies in agriculture paved the wave for 
change. A surplus of cheap agricultural labor led to severe unemployment 
and rising poverty in many rural areas. Many people left the countryside to 
find work in towns and cities. So the scene was set for a large-scale, labor 
intensive factory system. 
New labour-saving technologies 
Phases in textile production once done by hand, such as spinning and 
weaving, were mechanized. Factories replaced cottage industry and 
became more efficient through the use of interchangeable parts and the 
assembly line. 
 
New sources of energy 
The coal-fired steam engine replaced traditional sources of power such as 
wood, wind, and water. Railroad and steamships, fired by the steam 
engine, created important links between raw materials, industry, and 
market. 
 
Industrial Policies in East Asia 
Some East Asian economies have implemented industrial policies: policies 
intended to promote certain industries. 
–Examples of industrial policies include not only tariffs, import restrictions, 
and export subsidies for import-competing industries and export 
industries, 
–but also policies like subsidized loans for industries and subsidized 
research and development. 
 
But not all high performance Asian economies implemented these policies, 
and the ones that did had a wide variety of policies. 
 
There is little evidence that countries with industrial policies had more 
rapid growth in the targeted industries than those that did not. There is 
some evidence that industrial policies failed: chemicals, steel, automobiles 
were promoted by the South Korean government in the 1970s, but the 
polices were later abandoned because they were too expensive and did 
not produce desired growth. 
 
Import Substituting Industrialization 
Import substituting industrialization was a trade policy adopted by many 
low and middle income countries before the 1980s. The policy aimed to 
encourage domestic industries by limiting competing imports. It was often 
accompanied with the belief that poor countries would be exploited by 
rich countries through international financial markets and trade. 
 

 
 

The principal justification of this policy was/is the infant industry 
argument: 
–Countries may have a potential comparative advantage in some 
industries, but these industries can not initially compete with well-
established industries in other countries. 
–To allow these industries to establish themselves, governments should 
temporarily support them until they have grown strong enough to 
compete internationally. 
 
Problems With the Infant Industry Argument 
1.It may be wasteful to support industries now that will have a 
comparative advantage in the future. 
2.With protection, infant industries may never “grow up” or become 
competitive. 
3.There is no justification for government intervention unless there is a 
market failure that prevents the private sector from investing in the infant 
industry. 
 
Import Substituting Industrialization 
As a strategy to encourage manufacturing industries, import substituting 
industrialization in Latin American countries worked in the 1950s and 
1960s. 
 
But economic development, not encouraging manufacturing per se, was 
the ultimate goal of the policy.  
 
Did import substituting industrialization promote economic development? 
–No, countries adopting these policies grew more slowly than rich 
countries and other countries not adopting them. 
 
It appeared that the infant industry argument was not as valid as some 
had initially believed. New industries did not become competitive despite 
or because of trade restrictions. Import substitution industrialization 
involved costs and promoted wasteful use of resources: 
–They involved complex, time-consuming regulations. 
–They set high tariff rates for consumers, including firms that needed to 
buy imported inputs for their products. 
–They promoted inefficiently small industries. 
 
Export Oriented Industrialization 
Instead of import substituting industrialization, several countries in East 
Asia adopted trade policies that promoted exports in targeted industries. 
–Japan, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, 
Indonesia and China are countries that have experienced rapid growth in 
various export sectors and rapid economic growth in general. 
–These economies or a subset of them are sometimes called “high 
performance Asian economies”. 
 
These high performance Asian economies have generated a high volume 
of exports and imports relative to total production. 
–By this standard, these economies are “open economies”. 
 
But it is debatable to what degree these economies established “free 
trade”. 
–Although evidence suggests that these economies did have less restricted 
trade than other low and middle income countries, some trade restrictions 
were still in effect during different times. 
 

It is also unclear if the high volume of exports and imports caused rapid 
economic growth or was merely correlatedwith rapid economic growth. 
 
–Some economists argue that the cause of rapid economic growth was 
high saving and investment rates, leading to both rapid economic growth 
in general and rapid economic growth in export sectors. 
 
–In addition, almost of the high performance Asian economies have 
experienced rapid growth in education, leading to high literacy and 
numeracy rates important for a productive labor force. 
 
Common Characteristics of the Tiger Economies 

1. Focused on exports to rich industrialized nations 
2. Sustained rate of double-digit growth for decades 
3. Non-democratic and relatively authoritarian political systems 

during the early years 
4. High tariffs on imports 
5. Undervalued currencies 
6. Trade surplus 
7. High level of U.S. Bond holdings 
8. High savings rate 

 
TantanganInternal & Eksternal 
IndustriLogamNasional 
PasokanBaja ImporPenurunanHargaBaja 
Unfair Trade, Dumping & Subsidi 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      45 

 

Kenaikan Harga Gas AlamKenaikan Harga ListrikKenaikanUPMK 
Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah 
BebanInvestasi 
FaktorGlobalFaktor Domestik 
FaktorInternal Industri 
KapasitasterbatasTeknologilama 
 
KONDISI INDUSTRI LOGAM HULUNASIONAL 
Tantangan Internal dan Eksternal 

 
 
Focus on 6 (six) groups of industrial Priority 
1. Labor intensive industry 
2. Special priority industry 
3. High growth industry 
4. Natural resources based industry 
5. Capital intensive industry 
6. Capital intensive industry 
7. Small and medium industry 
Spatial dimensions: Indonesia Economic Development Corridors (IEDCs) 

 
 
Industrial priorities 
1.Palm Oil Processing 
2.Rubber Processing 
3.Coal Processing 
4.Nickel Processing 
5.Copper Processing 
6.Oil & Gas Processing 
7.Food & Beverages Processing 
8.Textile 
9.Machineries & Transportation Equipments 
10.Shipbuilding 
11.Steel Processing 
12.(Metal) Aluminum Industries 
13.ICT 
 
Industries 
1.Steel Industries 
2.Food & Beverage Industries 
3.Textile Industries 
4.Machineries & Transport Equipment Industries 
5.Maritime Industries 
 
Mining 
6.Nickels 
7.Coppers 
8.Bauxites/Aluminum 
 
Agriculture & Plantation 
9.Oil Palms 
10.Rubber 
11.Food & Non Food EstateD. Marine 
12.FisheriesE. Tourism 
13.Tourism DevelopmentF. 
 Telecommunication 
14.ICT Industries 
 
Energy 
15.Coal 
16.Oil & GasH.  



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      46 

 

 
Districts 
17.Sunda Strait 
18.Jabodetabek 
19.National Connectivity Reinforcement 
20.Science & Technology Capacity Building 
 
KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL 
a. Visi 2025 
‘’Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh di Dunia’’ 
 
b. Misi 
a.Wahana pemenuhan kebutuhan masyarakat 
b.Dinamisator pertumbuhan ekonomi 
c.Pengganda kegiatan usaha produktif 
d.Wahana memajukan teknologi nasional; 
e.Wahana modernisasi kehidupan 
f.Pilar penopang pertahanan dan keamanan negara 
g.Andalan pembangunan industri yang berkelanjutan 
 
c. Sasaran 
a.Industri manufaktur telah mencapai taraf Industri Kelas Dunia 
b.Seimbangnya sumbangan IKM dan industri besar terhadap PDB 
c.Kuatnya jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industri besar, 
serta industri di dunia. 
 
TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL 
1.Mampumemberikannilaitambahbagiperekonomiandanmenyeraptenagak
erja 
2.Mampu menguasai pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor.. 
3.Mampumendukungperkembangansektorinfrastruktur 
4.Mampumemberikansumbanganterhadappenguasaanteknologinasional  
5.Mampumeningkatkanpendalamanstrukturindustridanmendiversifikasije
nis-jenisproduksinya. 
6.TumbuhmenyebarkeluarPulauJawa.Membangunindustridengankonsepp
embangunanberkelanjutanyang didasarkanpada: 
1)pembangunanekonomi, 
2)pembangunansosial, dan 
3)pembangunanlingkunganhidup.TujuanJangkaMenengahTujuanJangkaPa
njang 
 
STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL 
Dalamrangkamewujudkanvisiindustrinasionaltahun2025,pengembanganin
dustridilakukandenganpendekatanklasterindustri. 
TOP- DOWN 
Pengembangan 35 KlasterIndustriPrioritasyang dipilih 
 berdasarkan kemampuan nasional untukbersaing di pasar domestik dan 
internasional 
 
BOTTOM-UP - 
PPengembanganindustripengolahankomoditiunggulandaerahmenujuKomp
etensiIntiIndustriDaerah(corecompetency/distinctivecompetence) 
 
Future Objective 

1. Indonesia has a world class manufacturing industries 
2. To establish an industrial structure that support the sustainable 

development 
3. Prime mover of the national economy 

 

 
 
1. Moneter 
Shadow banking  ->rentenir 
 

• Praktiknya membesar ketika suatu negara memiliki sistem 
perbankan yang belum terdevelop dengan baik, atau akses 
masih sulit 

• 60 juta penduduk Indonesia tidak mengenal bank 
• 2014: hanya 21% yang kenal bank, 1% yang kenal saham 

 
Cara atasi?  
OJK meminta bank menurunkan biaya administrasinya. Akan dibuat 
program financial inclusion bagi masyarakat yang belum memiliki 
tabungan dengan biaya administrasi rendah 
 
Financial inclusion  ->gerakan yang berupaya untuk membuka akses 
layanan perbankan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya yang 
sampai saat ini belum memanfaatkan jasa layanan perbankan (branchless 
banking, asuransi mikro, lembaga keuangan mikro, pendalaman pasar 
modal) 
 
97-98  ->salah satu yang menjadi sumber krisis adalah bank yang terlalu 
agresif meminjam. Bank banyak melakukan pinjaman dari luar negeri 
dengan jangka pendek namun dipinjamkan untuk jangka panjang (misal 
membangun infrastruktur) 
 
Masyarakat tidak bisa mengambil uang. Panik. Susah untuk kembali 
percaya pada bank. Tahun 2005 baru kepercayaan pulih terhadap bank 

 
CAR  ->equity yang dimiliki oleh bank. Ditetapkan minimum 12% . Jika 
sebuah bank ingin meningkatkan loan-nya, maka CAR juga harus ikut 
meningkat. Mau tidak mau harus menambah modal. Oleh karena itulah 
perlu konsolidasi dengan cara bank-bank kecil merger, agar modal yang 
dimiliki meningkat  ->bisa meningkatkan pinjaman yang diberikan 
 
 

 
 

 
 
Perhatikan tahun 2011. Ketika bank menambah kredit, pada saat yang 
sama tabungan meningkat sementara deposito berkurang. Hal yang perlu 
diperhatikan ketika hal ini terjadi adalah adanya kemungkinan “maturity 
mismatch”. Umumnya tabungan memiliki jangka waktu yang lebih pendek 
dibandingkan dengan deposito, karena sifatnya yang dapat diambil 
sewaktu-waktu. Karena sumber pendanaan bank bersifat jangka pendek, 
maka kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dalam jangka 
panjang akan berkurang. Agar “aman” (tidak mengalami mismatch) bank 
akan lebih aman memberikan pinjaman jangka pendek pula. Padahal 
umumnya investasi berjangka waktu panjang. Oleh karena bank lebih 
memilih memberikan pinjaman dalam jangka pendek, maka kredit yang 
diberikan lebih dalam bentuk kredit konsumen, seperti kartu kredit, 
angsuran motor, angsuran mobil, dst. 
 
Mengapa BOPO mahal? Karena biaya SDM di bidang perbankan (bankir) 
mahal. 
 
Kebijakan moneter seharusnya bersifat counter cyclical, akan tetapi dalam 
hal sektor, bank umumnya mengikuti siklus. Misalnya di awal 
kepemimpinan Jokowi, banyak bank yang memberikan pinjaman untuk 
pembangunan infrastruktr 
 
2. Industri 
Mengapa substitusi impor? 
1.Menghematpenggunaandevisaimport 
2.Menciptakanlapangankerja/pekerjaanyang luasbagimasyarakat. 
3.Terjaditransfer of technology(alihteknologi). 
4.Menjaminstabilitasharga/menstabilkanhargajual. 
5.Menjamintersedianyabarang-baranghasilsubtitusiimpordipasar. 
6.Perluasanpasar. 
7.Membukapasar-pasarkecil. 
8.Duniaperbankansemakinberkembang/membuatbanyakberdirinyabank. 
9.Transportasi/pengangkutanberkembang 
 
ALUR IDEAL STRATEGI INDUSTRI 
1.Membentukinfant Industri 
2.Memproteksiinfant industri 
3.Infant industrimampuberkembang 
4.Infant industrimencapaiskalaekonomi 
5.Melepasproteksi 
6.Promosiekspor 
3. Fiskal 

MATERI TAMBAHAN 
 
MONETER, FISKAL,DAN INDUSTRI 
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Pembagian kerja pemerintah pusat daerah 
 
3. Fiskal 
Pembagian kerja pemerintah pusat dan daerah 

 
Beberapa istilah: 
Keseimbangan primer: total pendapatan negara dikurangi belanja kecuali 
untuk pembayaran bunga utang. Jika nilainya defisit maka untuk 
membayar bunga tabungan pemerintah harus mengadakan utang baru 
 
Fiskal space: ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah 
untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu 
tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah 
 
Definisi kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) secara umum berkaitan 
dengan keseimbangan primer (primary balance) dan kondisi utang suatu 
negara. Beberapa ahli mendefinisikan kesinambungan kesinambungan 
fiskal dengan melihat hubungan pertumbuhan ekonomi dan stok utang. 
Dalam hal ini posisi fiskal akan aman bagi pembayaran utang apabila PDB 
tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan stok utang dan bersifat kontinyu. 
 
Secara umum terdapat dua indikator utama dalam pengukuran 
kesinambungan fiskal: rasio keseimbangan primer terhadap PDB dan rasio 
utang terhadap PDB 
 

 

Ekonomi Moneter 
 Sebelum kita membahas masalah uang, terlebih dahulu kita mengetahui 
apa itu pengertian ekonomi moneter. Ekonomi Moneter adalah bagian 
dari ilmu ekonomi yang mempelajari sifat fungsi dan pengaruh uang 
terhadap kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi secara umum dapat 
diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dapat mempengaruhi tingkat 
pengangguran, produksi, tingkat harga dan hubungan 
perdagangan/pembayaran internasional. Melalui ekonomi moneter dapat 
dipahami bagaimana mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar 
uang, sistem dan kebijakan moneter serta pembayaran internasional. 
Ekonomi moneter juga dapat menganalisis fenomena moneter dalam 
kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. 
Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi moneter 
menganalis hubungan antara variabel ekonomi riil pada tingkat aggregate 
dan variabel nominal seperti tingkat inflasi, tingkat bunga nominal, nilai 
tukar nominal dan money supply  
 
Fokus Ekonomi Moneter  
Dalam pelajaran ekonomi moneter, pelajaran ini terfokus kepada tiga 
bagian besar yaitu: Penentuan tingkat harga (price level determination). Ini 
mengacu kepada pembahasan bagaimana harga ditentukan dalam 
perekonomian dan bagaimana harga akan menentukan inflasi. 
Pembahasan harga tidak terlepas pada usaha pengambil kebijakan dalam 
menciptakan price stability (stabilitas harga). Inflasi. Inflasi merupakan 
masalah moneter yang sangat ditakuti oleh setiap Negara, berawal dari 
ketidak stabilan harga akan menciptkan ketidakstabilan inflasi. Dalam hal 
ini, ekonomi moneter akan menitik beratkan kepada penyebab dan 
pembagian inflasi. Disamping itu ekonomi moneter juga memberikan 
solusi pemecahan masalah inflasi dan bagaimana inflasi dapat 
mempengaruhi perekonomian suatu Negara secara keseluruhan. Aturan 
kebijakan moneter (the role of monetary policy). Pada bagian ini ekonomi 
moneter akan menjelaskan bagaimana kebijakan moneter tersebut 
diformulasikan dalam mencapai tujuan kebijakan moneter tersebut atau 
dengan kata lain bagaimana aturan kebijakan moneter dalam 
menyelesaikan masalah moneter. 
 
Kebijakan moneter disini terbagi dua yaitu tight money policy 
(contractionary monetary policy) atau dikenal dengan kebijakan uang ketat 
dan easy money policy (expansionary monetary policy) atau yang dikenal 
dengan kebijakan moneter longgar. Kedua jenis kebijakan moneter 
tersebut akan digunakan untuk mencapai keseimbangan moneter dan 
bersama sama dengan kebijakan fiscal akan mempengaruhi perekonomian 
secara keseluruhan.  
 
Defenisi Uang  
Banyak literature review memberikan defenisi tentang uang seperti; 
“Money is an asset that is generally accepted as payment for goods and 
services or repayment of debt”. Artinya, Uang adalah sebuah asset yang 
diterima secara umum sebagai alat pembayaran barang dan jasa atau 
pembayaran kembali hutang. Disamping itu banyak literature yang juga 
menyebutkan bahwa “ money as a way of avoiding the complexities and 
difficulties of barter”, dimana uang juga merupakan suatu cara untuk 
menghindari terjadinya kompleksitas dan kesulitan dari barter yang 
sebelumnya dijadikan oleh orang sebagai system pertukaran.  
 
Karakteristik Uang  
Uang memiliki 3 fungsi yaitu:  
 
1. A means of payment. Uang digunakan sebagai a medium of exchange 
(alat tukar), uang berarti alat untuk transaksi dimana orang tidak lagi perlu 
menukarkan satu barang untuk mendapatkan barang lain (barter). Because 
money is accepted as a medium of exchange, you can sell 
 
2. A unit of Account adalah standar hitung pengukuran nilai pasar barang, 
jasa dan berbagai macam transaksi. Sebagai sebuah pengukuran nilai, uang 
membuat transaksi menjadi sangat simple 3. A Store of Value Bentuk uang 
atau financial capital harus dapat bersifat aman untuk disimpan dan 
recover kembali dan menjadi bermanfaat ketika dia diretrieved kembali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keuntungan efisiensi dari penggunaan uang adalah untuk mendorong 
perdagangan dan meningkatkan produktivity dan kekayaan. 

1. ANALISIS KEBIJAKAN MONETER DAN 

PERBANKAN DI INDONESIA  
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Tipe Uang  
 

1. Commodity Money – yaitu sesuatu yang memiliki nilai intrinsik 
sebagai barang yang diperdagangkan dan nilai itu melekat pada 
barang itu sendiri. Contohnya emas.  

 
2. Fiat Money – Value comes from government decree (or fiat). 

Uang yang tidak memiliki nilai intrinsic tetapi nilainya datang 
dari pemerintah, artinya pemerintah yang menyepakati berapa 
nilai suatu yang dianggap uang. Contohnya; paper, coins or an 
electronic exchange  

 
3. Checks Instruksi pada bank untuk menarik uang dari akun yang 

ada di bank dan mentransfernya kepada orang yang namanya 
tertulis di atas kertas tersebut  

 
Liquidity a measure of the ease an asset can be turned into a means of 
payment (Money).  
 
Pengukuran Uang 
Selain uang dibedakan berdasarkan tipenya, defenisi uang juga dibedakan 
berdasarkan kepada derajat likuiditasnya. Sentral bank mendefenisikan 
uang adalah sebagai aggregat moneter (monetary aggregates) yang 
dibedakan atas 3 bagian:  
 
1. M0: Jumlah reserve yang ada pada perbankan dan jumlah uang yang 
berada pada masyarakat  
 
2. M1 (Narrow Money): Jumlah uang beredar dalam arti sempit M1= 
M0+demand deposit  
 
3. M2 (Broad Money): Jumlah uang beredar dalam arti luas  
 
M2= M1+time deposit 
 
Kurva Permintaan uang  
Menurut salah satu pakar ekonomi terkemuka yaitu John Maynard Keynes 
kurva permintaan uang dapat digambarkan dengan mengacu dari motivf-
motif manusia dalam memiliki dan menyimpan uang tunai yaitu motif 
motif untuk melakukan transaksi, motif untuk berjaga-jaga dan motif 
melakukan spekulasi, ketiga motif tersebut dalam ilmu ekonomi dikenal 
dengan istilah “liquidity preference”. Adapun gambar kurva permintaan 
uang dengan mengacu pada ketiga motif tersebut adalah sebagai berikut:  
 
Pendapatan seseorang sangat mempengaruhi besar-kecilnya jumlah 
permintaan uang untuk transaksi. Dengan demikian apabila seseorang 
memiliki pendapatan yang tinggi maka jumlah uang yang diperlukan untuk 
transaksi juga tinggi, begitu juga sebaliknya apabila seseorang 
berpendapatan rendah maka jumlah uang yang diperlukan untuk 
melakukan transaksi keuangan juga rendah. Dengan mengacu pada konsep 
tersebut maka kurva permintaan uang berdasarkan motif transaksi 
digambarkan sebagai berikut:  
 
Gambar Kurva Permintaan Uang berdasarkan Motif Transaksi 
 

 
 
Berdasarkan gambar kurva di atas maka terlihat bahwa ketika terjadi 
kenaikan tingkat pendapatan (dari Y0 ke Y1) maka jumlah uang yang 
dibutuhkan untuk transaksi juga meningkat (dari M0 ke M1). Gambar 
Kurva Permintaan Uang berdasarkan Motif Berjaga-jaga Pendapatan 
seseorang selain mempengaruhi terhadap besar-kecilnya jumlah 
permintaan uang untuk transaksi, juga sangat berpengaruh terhadap besar 
kecilnya jumlah permintaan uang untuk berjaga-jaga. Jadi semakin besar 
pendapatan seseorang, maka akan berakibat besarnya jumlah uang yang 
diperlukan untuk berjaga-jaga. Kurva permintaan uang berdasarkan motif 
berjaga-jaga digambarkan dalam kurva berikut ini: 
 

 
Berdasarkan gambar kurva di atas maka terlihat bahwa ketika terjadi 
kenaikan tingkat pendapatan (dari Y0 ke Y1) maka jumlah uang yang 
dibutuhkan untuk berjaga-jaga juga meningkat (dari M0 ke M1). Gambar 
Kurva Permintaan Uang berdasarkan Motif Spekulasi Suku Bunga sangat 
mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang yang digunakan untuk 
berspekulasi. Apabila tingkat suku bunga tinggi maka jumlah permintaan 
uang untuk berspekulasi rendah dan sebaliknya jika suku bunga rendah 
maka jumlah permintaan uang untuk berspekulasi tinggi. Dengan demikian 
Hubungan antara tingkat suku bunga dengan jumlah permintaan uang 
untuk kegiatan spekulasi berbanding terbalik, hal ini disebabkan karena 
apabila suku bunga tinggi maka masyarakat akan lebih tertarik menabung 
di bank daripada untuk berspekulasi. Sedangkan ketika suku bunga rendah 
maka masyarakat akan berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan 
spekulasi (baik dipasar modal maupun pasar uang) sehingga jumlah 
permintaan untuk kegiatan spekulasi tinggi. Kurva permintaan uang 
berdasarkan motif spekulasi digambarkan sebagai berikut: 
 

 
Berdasarkan kurva di atas maka terlihat ketika terjadi kenaikan suku bunga 
dari r0 ke r1 maka permintaan uang untuk spekulasi menurun dari M0 ke 
M1.  
 
Kurva Penawaran Uang  
Pemerintah melalui bank sentral sangat mempengaruhi besar kecilnya 
penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dalam jumlah tetap pada 
periode tertentu. Sehingga, hal tersebut membuat kurva penawaran uang 
berbentuk kurva inelastis sempurna yang berupa garis vertikal tegak lurus.   
Berdasarkan gambar kurva penawaran uang di bawah terlihat bahwa 
jumlah uang beredar akan memiliki jumlah yang tetap meskipun suku 
bunga mengalami kenaikan atau penurunan, hal ini karena pemerintah 
melalui bank sentral selalu berupaya agar uang yang beredar memiliki 
jumlah tetap dalam periode tertentu. Dari kurva di atas juga terlihat 
bahwa perubahan penawaran uang dapat terlihat dari adanya pergerakan 
baik pergerakan dari Ms0 ke Ms1 atau pergerakan dari Ms0 ke Ms2. Yang 
perlu diperhatikan adalah Apabila terjadi pergerakan kurva kearah sebelah 
kiri maka menunjukan adanya pengurangan penawaran uang seperti 
terlihat pergerakan dari Ms0 ke Ms1, dan sebaliknya Pergerakan kurva 
penawaran uang ke arah kanan menunjukan adanya peningkatan 
penawaran uang, seperti ditunjukan dalam kurva yaitu pergerakan dari 
MS0 ke MS2. Demikianlah pembahasan tentang kurva permintaan uang 
dan kurva penawaran uang. Permintaan uang merupakan jumlah uang 
yang dipegang oleh masyarakat untuk tujuan transaksi, berjaga-jaga, dan 
spekulasi. Adapun kurva permintaan uang adalah kurva yang menunjukkan 
jumlah uang yang diminta dengan suku bunga. Permintaan uang 
berbanding terbalik dengan suku bunga yang berlaku. Dengan demikian 
kurva permintaan uang memiliki kemiringan negatif. Adapun Gambar 
kurva penawaran uang adalah sebagai berikut: 
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Kurva Pergeseran Permintaan Uang,  
Kurva permintaan uang dapat bergeser ke kanan atau ke kiri, jika 
dipengaruhi oleh faktor lain selain suku bunga. Faktor lain tersebut adalah 
pendapatan nasional. Perhatikan kurva disamping Jika pendapatan 
nasional meningkat, maka kurva permintaan uang bergeser ke kanan (MD1 
ke MD2). Namun, jika pendapatan nasional turun maka kurva permintaan 
uang akan bergeser ke kiri (MD1 ke MD3). Jumlah uang yang beredar 
ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Sentral dan jumlahnya tetap 
dalam jangka pendek. Kurva penawaran uang berupa garis tegak lurus 
(inelastis sempurna). 
 

 
 
Kurva penawaran uang dapat bergeser ke kanan dan ke kiri karena 
dipengaruhi oleh faktor selain suku bunga. Faktor-faktor tersebut antara 
lain pendapatan masyarakat, pengeluaran pemerintah, tingkat harga 
barang, dan tingkat kredit. Bentuk pergeseran kurva penawaran dapat 
ditunjukkan pada kurva disamping. Pergeseran kurva MS0 ke MS1 
menunjukkan penawaran uang bertambah, namun jika kurva MS0 ke MS2 
berarti jumlah uang yang beredar mengalami penurunan.  
 
Pengertian moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa (Bank 
Indonesia) untuk mempengaruhi jumlah yang beredar dan kredit yang 
pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. 
Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang 
dapat diukur dengan :  
 
1. Kesempatan Kerja : semakin gairah untuk berusaha, maka akan 
meningkatkan produksi. Tingkat produksi ini akan diikuti dengan 
kebutuhan adanya tenaga kerja. Hal ini akan meningkatkan kesempatan 
kerja dan mensejahterakan karyawan.  
 
2. Kestabilan Harga : neraca pembayaran yang seimbang menunjukkan 
kestabilan ekonomi suatu Negara. Agar neraca pembayaran seimbang 
maka pemerintah sering melakukan kebijakan – kebijakan moneter. 
  
Perekonomian yang stabil akan lebih disukai dibandingkan dengan 
perekonomian yang mengalami gejolak dan guncangan. Kestabilan 
perekonomian suatu negara sangat didambakan oleh semua elemen 
pendukung perekonomian negara tersebut. Perekonomian yang stabil 

dapat menekan laju inflasi dan menyeimbangkan peredaran jumlah uang 
di masyarakat. Selain itu, perekonomian yang stabil dapat mendukung 
kinerja dan produktivitas usaha dan bisnis sehingga menciptakan lapangan 
kerja baru dan dapat menekan tingkat pengangguran yang terjadi. Salah 
satu parameter yang dapat mengukur kestabilan perekonomian yakni 
dengan melihat kinerja dari stabilitas makroekonomi diantaranya suku 
bunga, jumlah uang yang beredar, inflasi, nilai tukar, dan pengangguran. 
Upaya untuk menstabilkan perekonomian dapat dicapai baik melalui 
kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan 
pemerintah melalui instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah. 
Sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).  
 
BI sebagai lembaga otoritas moneter melakukan stabilisasi melalui 
instrumen suku bunga SBI, dimana penetapan SBI dilakukan untuk 
mengendalikan jumlah uang yang beredar. Para pembuat kebijakan, dalam 
hal ini bank sentral, memandang stabilisasi ekonomi sebagai salah satu 
tanggung jawab utama. Dan bagi banyak ekonom, masalah kebijakan 
pemerintah yang aktif adalah jelas dan sederhana perannya dalam 
menstabilkan perekonomian. Resesi merupakan periode pengangguran 
tinggi, pendapatan rendah, dan peningkatan tekanan ekonomi. Model 
permintaan dan penawaran agregat menunjukkan bagaimana guncangan 
dalam perekonomian bisa menimbulkan resesi. Model tersebut juga 
menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal bisa mencegah 
resesi dengan menanggapi guncangan ini. 
 
Namun, ekonom lain bersikap kritis terhadap upaya pemerintah dalam 
menstabilkan perekonomian. Mereka berpendapat bahwa pemerintah 
seharusnya melakukan pendekatan lepas tangan terhadap kebijakan 
makroekonomi. Pada awalnya, pandangan ini tampak mengejutkan. Jika 
model menunjukkan bagaimana mencegah atau menurunkan tekanan 
resesi, mengapa para kritikus ini meminta pemerintah tidak menggunakan 
kebijakan fiskal dan moneter untuk stabilisasi ekonomi. Pendapat para 
ekonom tersebut antara lain akibat lambannya implementasi dan dampak 
kebijakan serta sulitnya melakukan peramalan ekonomi (Mankiw, 
2003,hlm.373). Stabilisasi akan mudah jika dampak kebijakan bersifat 
langsung. Namun, dalam kenyataanya membuat kebijakan ekonomi 
menghadapi kesenjangan waktu yang lama (lags).  
 
Para ekonom membedakan dua kelambanan dalam pelaksanaan kebijakan 
stabilisasi tersebut: kelambanan dalam dan kelambanan luar. Kelambanan 
dalam (inside lags) adalah waktu antara guncangan terhadap 
perekonomian dan tindakan kebijakan dalam menghadapinya. 
Kelambanan ini muncul karena para pembuat kebijakan membutuhkan 
waktu untuk menyadari bahwa sebuah guncangan telah terjadi dan 
kemudian mengeluarkan kebijakan yang tepat. Kelambanan luar (outside 
lags) adalah waktu antara tidakan kebijakan dan pengaruhnya terhadap 
perekonomian. Kelambanan ini muncul karena kebijakan yang dibuat tidak 
segera mempengaruhi pengeluaran, pendapatan, dan kesempatan kerja. 
Kelambanan yang dalam dan berubah-ubah yang berkaitan dengan 
kebijakan fiskal dan moneter tentu saja membuat stabilisasi perekonomian 
menjadi lebih sulit. 
 
Alasan lain para kritikus adalah sulitnya melakukan peramalan ekonomi. 
Karena kebijakan yang dilakukan mempengaruhi perekonomian setelah 
kelambanan yang panjang, maka kebijakan stabilisasi yang berhasil 
membutuhkan kemampuan untuk memprediksi secara akurat kondisi 
ekonomi masa depan. Namun, perkembangan ekonomi seringkali tidak 
dapat diprediksikan. Misalnya saja prediksi para peramal ekonomi selama 
resesi di Amerika Serikat (AS) tahun 1982, para peramal berhasil 
memprediksi pengangguran satu kuartal ke depan. Namun demikian, 
ramalan yang lebih jauh seringkali tidak akurat. Setelah kedalaman resesi 
mulai kelihatan, para peramal gagal memprediksi seberapa cepat 
penurunan dalam pengangguran akan terjadi. Hal ini menunjukkan 
peristiwa ekonomi paling dramatis banyak yang tidak dapat diprediksikan. 
Identifikasi Masalah Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia ini merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk 
menciptakan kondisi perekonomian Indonesia yang stabil dan terkendali. 
Secara umum, kinerja dan upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, 
sudah menunjukkan perannya sebagai lembaga otoritas moneter dalam 
menetapkan kebijakan untuk perbaikan perekonomian di Indonesia.  
 
Walaupun banyak para pakar ekonomi dan pemerhati ekonomi di 
Indonesia mengatakan bahwa kebijakan moneter yang telah ditetapkan 
kurang mampu mengendalikan laju inflasi dan tingkat pengangguran. Oleh 
karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas kebijakan 
moneter Bank Indonesia terhadap variabel makroekonomi di Indonesia. 
Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia dilihat melalui BI rate 
serta jumlah uang beredar yang dinyatakan dengan M1 dan M2, 
sedangkan untuk variabel makroekonomi digunakan data mengenai 
tingkat inflasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
tingkat BI rate yang ditetapkan Bank Indonesia, jumlah uang beredar M1, 
serta jumlah uang beredar M2 terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Tujuan 
ini sekaligus menjawab apakah kebijakan moneter aktif yang dilakukan BI 
perlu atau tidak perlu dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan 
dalam menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu variabel makroekonomi 
penting di Indonesia. Bagi pengusaha dan investor penelitian bermanfaat 
untuk mengetahui kondisi perekonomian di Indonesia, sehingga dapat 
melakukan kegiatan usaha bagi pengembangan perekonomian kedepan.  
 
Kebijakan Moneter  
Kebijakan moneter adalah suatu usaha pemerintah dalam mengendalikan 
keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang 
diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam 
perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan 
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inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan 
moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk 
mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 
stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan) dan keseimbangan 
eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan 
ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur 
dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran 
internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan 
perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk 
memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama 
kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada 
sektor riil.  
 
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan 
kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau 
Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan 
uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai 
kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. 
Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu tetapi tidak 
terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib 
minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi 
bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. 
Bank sentral adalah lembaga yang berwenang mengambil langkah 
kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. 
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan 
cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan 
moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:  
 

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy, 
adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang 
yang beredar. 

 
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy, 

adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang 
yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight 
money policy). 

 
 Pelaksanaan Kebijakan Moneter di Indonesia  
Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam 
mewujudkan stabilitas ekonomi makro terdiri dari kerangka strategis dan 
kerangka operasional. Kerangka strategis umumnya terkait dengan 
pencapaian tujuan akhir kebijakan moneter (stabilitas harga, pertumbuhan 
ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja) serta strategi untuk 
mencapainya (exchange Rate targeting, monetary targeting, Inflation 
targeting, implicit but not explicit anchor) (Warjiyo dan Solikin, 2004). 
Kerangka operasional kebijakan moneter terdiri dari instrumen, sasaran-
operasional, dan sasaran-antara yang digunakan untuk mencapai sasaran 
akhir. Sasaran-antara diperlukan karena adanya time lag antara 
pelaksanaan kebijakan moneter dengan hasil pencapaian sasaran akhir, 
sehingga untuk meninjau keefektifan suatu kebijakan maka diperlukan 
adanya kebijakan yang dapat dilihat dengan segera.  
 
Untuk mencapai sasaran antara ini, diperlukan adanya sasaran operasional 
agar proses transmisi dapat berjalan sesuai rencana. Kriteria dari sasaran-
operasional ini adalah memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran 
antara, dapat dikendalikan oleh bank sentral, dan informasi tersedia lebih 
awal dari pada sasaran-antara. Sedangkan instrumen moneter merupakan 
instrumen yang dimiliki bank sentral yang dapat mempengaruhi sasaran 
operasional yang telah ditetapkan. Indikator kebijakan moneter dilakukan 
dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut: 
 
1. Dalam merumuskan kebijakan moneter, Bank Indonesia akan selalu 
melakukan analisis dan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, 
khususnya prakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, besaran-besaran 
moneter dan perkembangan sektor ekonomi dan keuangan secara 
keseluruhan.  
 
2. Demikian pula, Bank Indonesia akan selalu dan terus memperhatikan 
langkah-langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah. Langkah-
langkah koordinasi kebijakan yang selama ini telah berlangsung baik akan 
terus diperkuat dan ditingkatkan.  
 
3. Analisis dan prakiraan berbagai variabel ekonomi tersebut 
dipertimbangkan untuk mengarahkan agar prakiraan inflasi ke depan 
sejalan dengan kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan.  
 
Inflasi  
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-
harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme 
pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan 
konsumsi masyarakat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu 
konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk akibat adanya ketidaklancaran 
distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses 
menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari 
suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat 
harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah 
indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika 
proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling 
pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan 
peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab 
meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua 
yang paling sering digunakan adalah CPIdan GDP Deflator.  
 
Penyebab Inflasi  

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan 
likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) 
produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) 
dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih 
dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), 
sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam 
kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah 
(Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), 
kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.  
 
1) Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation)  
terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya 
dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan 
yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya 
volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap 
barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap 
faktor-faktor produksi tersebut yang kemudian menyebabkan harga faktor 
produksi meningkat. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan 
oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral 
dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank 
sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri 
keuangan 
. 
2) Inflasi desakan biaya (cost push inflation)  
terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya 
kelangkaan distribusi meskipun permintaan secara umum tidak ada 
perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran 
aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata 
permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan 
berlakunya hukum permintaan-penawaran. Berkurangnya produksi sendiri 
bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber 
produksi (pabrik, perkebunan, dan lain-lain), bencana alam, cuaca, atau 
kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi, aksi spekulasi 
(penimbunan), dan sebagainya sehingga memicu kelangkaan produksi di 
pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana 
dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat 
penting. Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu 
kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya 
kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan 
harga barang-barang.  
 
Penggolongan Inflasi  
Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi 
yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. 
Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit 
anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan 
gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. 
Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai 
akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya 
produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor 
barang. 
 
Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh 
terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan 
satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed 
Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang 
secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open 
Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga 
setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak 
dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot 
disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).  
 
Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :  
 
1) Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)  
2) Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)  
3) Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)  
4) Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)  
 
Kaitan Antara Kebijakan Moneter dan Inflasi  
Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. 
Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan 
tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan 
memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya 
tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral, termasuk 
pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan 
bahwa bank sentral yang kurang independen (salah satunya disebabkan 
intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter 
untuk mendorong perekonomian) akan mendorong tingkat inflasi yang 
lebih tinggi. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar 
dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan 
harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat 
nilai tukar mata uang domestik.  
Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal 
(dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Transaksi lalu 
lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terajadi dari suatu 
Negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut accommodating 
transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari 
adanya transaksi lain. Transaksi lain itu sering sering autonomous, karena 
timbul dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi transaksi lain. Termasuk 
dalam transaksi yang sedang berjalan dan traksaksi capital serta trnsaksi 
satu arah. lalu lintas pembayaran moneter terdapat dua sisi yang berbeda 
yakni debit dan kredit. Debit berperan sebagai source of fund (liabilities = 
passiva) sedangkan kredit berperan sabagai use of fund (assets = aktiva).  
 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      51 

 

Bank memiliki tiga fasilitas dalam lalu lintas pelayanan lalu lintas keuangan 
kepada debitor, antara lain  
 
1) Deposite, ada tiga macam bentuk deposite : 
 a. Tabungan : ATM, pinbuk dan tunai  
b. Giro : cek dan bilyet  
c. Deposito : regular, automatic rool over dan sertificate deposite  
 
2) Securities, ada dua macam bentuk securities : 
a. Hutang / obliges  
b. Kredit likuiditas Bank Indonesia  
 
3) Capital, ada dua macam bentuk capital :  
a. Laba ditahan]  
b. Saham  
 
Jika bank ingin menjadi prudent bank, artinya bank tersebut dapat 
dipercaya dalam pelayanan lalu lintas keuangan kepada debitor dan 
bersifat likuiditas. Bank tersebut harus memiliki tiga lalu lintas moneter 
antara lain interest, trust, dan transfer of risk. Sehingga bank tersebut 
dapat dipercaya oleh debitor yang ingin menanamkan modalnya. Selain 
lalu lintas debit, bank juga memberikan pelayanan lalu lintas keuangan 
pada kredit. Kredit diberikan kepada mereka yang kekurangan akan uang 
baik bersifat likuiditas maupun tidak.  
 
Bank memiliki fasilitas lalu lintas keuangan pada sisi kredit antara lain :  
 
1) Loan  
Loan diberikan kepada kreditur maksimal sebesar 110% LDR (loan to 
deposite ratio). Dana tersebut dikucurkan dari deposite sebesar 100% dan 
ditambahkan dana capital sebesar 10%, sehingga genap 110% yang 
diterima oleh kreditur. Sedangkan KUK/KUR (kredit usaha rakyat/kecil) 
minimal dikucurkan dana sebesar 20% dari dana yang ada.  
 
2) Cash Reserve  
Yaitu pelayanan pemberian dana tunai berupa kas rekening kredit pada 
Bank Indonesia yang bersifat likuiditas dan traksaksi kliring minimal 8% 
dari deposite legal reguierment LRR.  
 
3) Securities  
Yakni merupakan pelayanan lalu lintas keuangan pinjaman kepada bank 
lain.  
 
4) Other Assets  
Other Assets dimaksudkan pemberian pinjaman dengan menggunakan 
asset kekayaan lainnya dari bank sebagai pemberi kredit. 
 
Pengertian Kebijakan Moneter Secara Umum  
Adalah langkah-langkah yang diambil penguasa moneter (Bank Sentral 
atau Bank Indonesia) untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan 
daya beli uang. Kebijakan berasal dari kata bijak, ditambah dengan 
imbuhan ke-an. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran. Moneter 
artinya keuangan atau mengenai keuangan. Jadi, menurut artinya katanya 
kebijakan moneter adalah kepandaian mengenai keuangan. Caranya 
dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti 
operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas 
maksimum pemberian kredit, dan moral suasion. Melalui instrumen-
instrumen tersebut akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar. 
Perubahan jumlah uang ini pada akhirnya akan memengaruhi kestabilan 
moneter agar lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. 
Keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan 
kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan tingkat 
harga.  
 
1. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter  
Kebijakan moneter dibagi atas dua macam atau jenis. Jenis-Jenis kebijakan 
moneter adalah sebagai berikut....  
 
Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary expansive policy)  
Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka 
menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi 
pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan 
masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. 
Kebijakan moneter ekspansif juga disebut dengan kebijakan moneter 
longgar (easy money policy). 
 
Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy)  
Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka 
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat 
perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut 
juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). 
 
 
Tujuan Kebijakan Moneter 
Secara garis besar, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan 
ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya 
kesempatan kerja. Jika dirinci tujuan kebijakan moneter adalah sebagai 
berikut..  
 

1. Menjaga Stabilitas Ekonomi : Stabilitas ekonomi adalah suatu 
keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, 
terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus 
uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang 
dan jasa yang tersedia.  
 

2. Menjaga Stabilitas Harga : Kebijakan moneter selalu 
dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang 
dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang 
dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau 
turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat 
memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga 
cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan 
semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi 
yang disebut inflasi.  

 
3. Meningkatkan Kesempatan Kerja : Jika jumlah uang beredar 

seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian 
akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan 
mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya 
lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau 
perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja.  
 

4. Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca 
Pembayaran : Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi 
neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara 
mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-
harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga 
memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. 
Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca 
perdagangan dan neraca pembayaran.  

 
Instrumen Kebijakan Moneter  
Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentra 
menggunakaninstrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut... 
 
Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)  
Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank 
sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. 
Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) 
atau membeli surat berharga di pasar modal.  
 
Kebijakan Diskonto (Discount Policy) 
Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang 
beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral 
memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala 
inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku 
bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang 
untuk menabung.  
 
Kebijakan Cadangan Kas  
Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau 
menurunkan cadangan kas (cas ratio). Bank umum, menerima uang dari 
nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan 
jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan 
nasabah yang tidak boleh dipinjamkan.  
 
Kebijakan Kredit Ketat  
Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-
benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, 
Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah 
uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada 
saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.  
 
Kebijakan Dorongan Moral (Moral Suasion)  
Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan 
berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank 
umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato dan edaran 
dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan 
ataupun melepaskan pinjaman.  
 
PENGERTIAN, KOMPONEN, DAN JENIS NERACA PEMBAYARAN  
 
Neraca Pembayaran (Balance of Payment) 
Neraca Pembayaran adalah catatan (dokumen) sistematis yang 
mengikhtisarkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk (resident) 
suatu negara, dengan penduduk negana lain selama masa tertentu (1 
tahun). Dan untuk menyusun neraca pembayaran luar negeri atau neraca 
pembayaran internasional, perlu dibedakan antara transaksi debit dengan 
transaksi kredit.  
 
1. Transaksi Debit adalah transaksi yang menimbulkan bertambahnya 
kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran 
tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.  
 
2. Transaksi Kredit adalah transaksi yang menimbulkan bertambahnya hak 
bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut 
untuk menerima pembayaran dari negara lain.  
 
Komponen Neraca Pembayaran  
Berdasarkan Neraca pembayaran di atas, diketahui bahwa neraca tersebut 
dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara garis 
besar transaksi ekonomi internasional (luar negeri) atau pos-pos dasar 
suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut:  
 
1. Transaksi dagang (Trade account)  
2. Transaksi Pendapatan modal (income on investment)  
3. Transaksi-transaksi unilateral (Unilateral Transaction)  
4. Transaksi Penanaman Modal Langsung ( Direct Investment)  
5. Transaksi Utang-piutang jangka panjang (Long term Loan)  
6. Transaksi Utang-piutang jangka pendek (Short term capital)  
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7. Transaksi Lalu Lintas Moneter (Monetary acomodating) 
 
Pos-pos di debit dan di kredit dalam neraca pembayaran  
Dalam transaksi internasional terdapat suatu transaksi yang harus dicatat 
pada sisi debit dan dicatat pada sisi kredit. Pos-pos yang di debit dan pos-
pos yang di kredit dalam neraca pembayaran :  
 
Transaksi Debit  
1. Neraca barang - Impor barang dari Negara lain  
2. Neraca jasa - Pembayaran jasa ke penduduk LN - Pembayaran biaya 
pariwisata ke LN  
3. Neraca Hasil Modal - Pembayaran bunga dan deviden  
4. Neraca Modal - Kredit yang diberikan ke LN dan Pembayaran cicilan 
utang  
5. Neraca Utang Piutang jangka panjang - Pembelian obligasi dari LN  
 
Transaksi Kredit 
1. Neraca barang - Ekspor barang ke Negara lain  
2. Neraca jasa - Penerimaan jasa dari penduduk LN - Peenerimaan 
pariwisata dari LN  
3. Neraca Hasil Modal - Penerimaan bunga dan deviden  
4. Neraca Modal - Kredit yang diproleh dari LN dan Penerimaan cicilan 
utang  
5. Neraca Utang Piutang jangka panjang - Penjualan obligasi ke LN  
 
Defisit dan Surplus Neraca Pembayaran.  
Dalam neraca pembayaran kemungkinan terjadi surplus dan kemungkinan 
terjadi defisit, yakni :  
 
1. Defisit, apabila jumlah ekspor lebih kecil dari pada impor  
2. Surplus, apabila jumlah ekspor lebih besar dari pada impor.  
 
Defisit atau surplus yang terjadi pada suatu negara yang mempunyai 
neraca pembayaran dikarenakan oleh :  
 
1. Stok Nasional, maksudnya Jika terjadi penurunan stok nasional berarti 
defisit, dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus.  
 
2. Pinjaman akomodatif, maksudnya Pinjaman yang masuk karena 
berkaitan dengan adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian dan 
defisit. Sedangkan Pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri 
(pinjaman otonam) tidak mempengaruhi defisit.  
 
3. Defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah 
pinjaman akomodatif 
 
4. Surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah 
pinjaman akomodatif.  
 
Sedangkan dampak neraca pembayaran terhadap kegiatan ekonomi suatu 
negara antara lain :  
 
1. Perubahan terhadap Kurs Devisa.  
2. Perubahan terhadap harga.  
3. Perubahan terhadap tingkat pendapatan.  
4. Perubahan terhadap tingkat bunga Komponen, Transaksi, dan Jenis- 
 
Komponen Neraca Pembayaran  
 

1. Neraca Perdagangan (Balance of Trade) : merupakan selisih 
nilai ekspor dan impor barang. Nilai ekspor > dari nilai impor, 
maka neraca perdagangannya surplus. Berlaku sebaliknya.  

 
2. Neraca Jasa-Jasa : merupakan ekspor impor jasa.. Apabila 

ekspor < impor maka neraca jasa defisit. Apabila neraca jasa, 
neraca perdagangan, pendapatan investasi, pembayaran 
transfer dinamakan neraca berjalan (current account)  

 
3. Neraca Modal (capital Account) merupakan selisih antara 

modal masuk dan modal keluar. MM : dari LN ke DN ; MK : dari 
DN ke LN.  

 
4. Neraca Moneter : mencatat transaksi moneter; yaitu 

perubahan-perubahan yang terjadi pada cadangan devisa suatu 
negara. Cadangan devisa tersebut dapat berupa emas dan 
valuta asing (valas) 

 
Transaksi Neraca Pembayaran  
1. Pos Transaksi Dagang : semua transaksi yang mengikutsertakan ekspor 
impor barang / jasa yang terjadi antara 2 negara atau lebih. 
 
2. Transaksi Jasa : pemeberian atau penerimaan jasa yang terjadi antar 2 
negara atau lebih. Contoh: transportasi, pariwisata, premi asuransi.  
3. Pos Pendapatan Modal (Income On Investment) : transaksi penerimaan 
atau pembayaran antara penduduk suatu negara dengan negara lain 
disebabkan adanya pinjaman dan penanaman modal, transaksi hasil modal 
bisa berupa pinjaman memperoleh bunga, penanaman saham 
memperoleh deviden.  
 
4. Transaksi Unilateral : transaksi pemindahan hak penduduk satu negara 
kepada penduduk negara lain yang tidak menimbulkan kevajiban baik di 
masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Contoh : hadiah yang 
diterima dari negara lain, mengirim uang un tuk keluarga di LN.  
 

5. Investasi Jangka Panjang : investasi lebih dari 1 tahun yang dilakukan 
oleh penduduk suatu negara di negara lain. Misal : membeli saham 
(deviden), membeli obligasi (bunga)  
 
6. Investasi Jangka Pendek : investasi kurang dari 1 tahun. Misal : membeli 
saham dengantujuan untuk memperoleh capital gain (keuntungan dari 
naiknya saham di LN)  
 
7. Pos Penanaman Modal Langsung : transaksi langsung dari penduduk 
negara satu dengan negara lain. Contoh : transaksi jual beli saham 
penduduk Indonesia dengan penduduk Singapura.  
 
8. Pos Sektor Moneter : pada pos ini di catat semua transaksi saat terjadi 
pembayaran transaksi-transaksi di atas. Dari transaksi dagang sampai 
transaksi Piutang.  
 
Jenis-Jenis Transaksi Pembayaran Internasional  
1. Transaksi Berjalan (Current Account) meliputi barang dan jasa seperti 
ekspor dan impor dan hasil-haasil modal.  
 
2. Transaksi Kapital (Capital Account) menyangkut investasi modal dan 
emas baik jangka pendak maupun panjang.  
 
3. Transaksi Satu Arah (Unilateral Transfer) transaksi yang tidak 
menimbulkan kewajiban untuk melakaukan pembayaran 
 
4. Lalu Lintas Moneter (Cold Account) adalah transaksi yang sedang 
berjalan, transaksi kapital, dan transaksi satu arah.  
 
NERACA SISTEM MONETER  
Neraca Sistem Moneter adalah the balance sheet of monetary system 
yaitu neraca konsolidasi umum setelah transaksi antar bank dikeluarkan; 
neraca ini menggambarkan tagihandan kewajiban seperti sektor 
pemerintah, swasta, dan luar negeri. 
 
NERACA JASA  
Neraca Jasa adalah balance of service account yaitu ikhtisar yang 
menunjukkan penerimaan pemberian jasa, seperti perjalanan luar negeri, 
pengangkutan, asuransi bunga, keuntungan, upah  
 
NERACA KONSOLIDASI  
Neraca Konsolidasi adalah consolidated balance sheet yaitu neraca yang 
menggambarkan perusahaan beserta anak perusahaan.  
 
NERACA KLIRING  
Neraca Kliring adalah clearing house balance yaitu ikhtisar yang 
menunjukkan transaksi tagihan dan  
 
NERACA MODAL PEMERINTAHAN UMUM  
Neraca Modal Pemerintahan Umum adalah neraca yang memperlihatkan 
transaksi modal lain (termasuk luar negeri). Pada sisi kiri neraca tercantum 
nilai dari barang modalpemerintah barang), pembentukan modal tetap 
bruto, pembelian tanah neto, pembelian barang-barang lain atau ke luar 
negeri. Pada sisi kanan dicantumkan sumber dana yang dipakai untuk 
antara lain berasal dari tabungan pemerintah, nilai penyusutan barang 
modal, transfer, dan modal ini adalah pinjaman neto.  
 
NERACA PEMBAYARAN  
Neraca Pembayaran adalah balance of payment yaitu pencatatan secara 
sistematis dan penduduk negara lain yang menimbulkan pembayaran 
antarnegara dalam suatu neraca pembayaran dikatakan surplus apabila 
terdapat kelebihan dana dan perdagangan kewajiban yang dibayarkan 
kepada negara lain; akibatnya, terjadi suatu apresiasi nilai negara lain; 
sebaliknya, neraca pembayaran dikatakan defisit apabila terdapat 
terhadap investorasing, dan terjadi penilaian terlalu tinggi terhadap mata 
uang negara pembayaran defisit wajib menutupi defisit/kekurangan itu 
dengan mengekspor (eksportir) reserves), misalnya dollar AS, yang 
diterima sebagai alat pembayaran utang luar negeri.  
 
NERACA PEMBAYARAN TRANSFER  
Neraca Pembayaran Transfer adalah balance of transfer payment yaitu 
ikhtisar dan pengeluaran devisa yang tidak merupakan hasil pemberian 
jasa, seperti sumbangan,  
 
NERACA PEMBAYARAN INDONESIA  
Neraca Pembayaran Indonesia adalah suatu ikhtisar yang meringkas 
transaksi-transaksi lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu 
tahun). Neraca pembayaran mencakup individu dan pemerintah asing, dan 
transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran lintas modal dan 
finansial, dan item-item finansial.  
 
Sistem Moneter Internasional  
Sistem Moneter Internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, 
instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai 
berbagai mata uang di dunia. Termasuk juga penyesuaian aliran modal dan 
perdagang-an internasional, dan neraca pembayaran.  
 
Sistem Kurs Valuta Asing 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      53 

 

 
Kurs Valuta Asing adalah harga mata uang suatu negara dalam unit 
komoditas (seperti emas dan perak) atau mata uang negara lain. 
 
 
Bagi Manajer dan Investor, perhatian terhadap neraca pembayaran 
setidaknya karena alasan berikut: 
 
• Neraca pembayaran membantu dalam meramalkan potensi pasar suatu  
negara, terutama dalam jangka pendek. Suatu negara yang mengalami 
defisit neraca pembayaran tidak mungkin mengimpor sebanyak bila 
mengalami surplus neraca pembayaran. 
 
• Neraca pembayaran merupakan indikator penting adanya tekanan 
terhadap kurs suatu negara. Oleh karena itu amat potensial bagi 
perusahaan yang berdagang atau melakukan investasi di negara tersebut 
untuk memperoleh keuntungan ataupun menderita kerugian valas. 
 
• Negara yang mengalami defisit neraca pembayaran secara terus 
menerus dapat merupakan petunjuk akan terjadinya kontrol terhadap 
pergerakan modal (seperti pembayaran deviden, fee, dan bunga terhadap 
perusahaan/investor asing) pada suatu hari. 
 
ANATOMI NERACA PEMBAYARAN  
Current Account  
 
Credits : 

 Export of goods & nonfactor sevices 
 Export of factor services  
 Private unrequeted transfer (by nonresidents)  
 Emmigrant remittances  
 Private grants 
 Official unrequeted transfers (by foreign government)  

 
Debits :  

 Import 
 Private residents) 
 Official national  

 
Capital Account 
 
Credits : 

 Foreign direct investment (by non-residents) (diisvestment 
shown as negative)  

 Portfolio investment (by nonresidents) (amortizations shown as 
negative)  

 Other long-term capital inflows (by nonresidents) 
(amortizations shown as negative)  

 Short-term capital inflows  
 
Debits :  

 Foreign residents) negative) 
 Portfolio (amortizations  
 Other residents) negative)  
 Short-Reserve Account Net changes in reserve 

 
 

 
 
Kebijakan Moneter Dalam Kerangka Inflation Targeting 
 
 1. Sesuai dengan UU No. 3/2004   
Tujuan BI : mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah  
 
2. Mengapa harus kestabilan nilai rupiah?  
• Bank sentral memiliki kemampuan untuk itu.  
• Tidak mampu secara sustainable mencapai tujuan lainnya (e.g. 
mendorong pertumbuhan).  
 
3. Dasar teori?  

 Phillips’ curve (trade off antara inflasi dan pengangguran) hanya berlaku 
dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, Phillips’ curve vertikal. 
Artinya, upaya kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan 
(mengurangi pengangguran), dalam jangka panjang hanya akan 
menghasilkan inflasi.  
 
Peran dan Tugas BI Sesuai dengan UU  

 Inflasi menurunkan daya beli, terutama oleh masyarakat miskin 
yang tidak memiliki tabungan untuk meng-hedge inflasi.  

 Distribusi pendapatan melebar.  
 Inflasi yang tinggi menghambat investasi produktif karena 

tingginya ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek).  
  Inflasi yang tinggi, menyebabkan dalam jangka panjang 

pertumbuhan ekonomi terhambat.  
 
Peran kebijakan moneter dalam perekonomian 
 

 
 
Macam-macam Kerangka Kebijakan Moneter  
 Beberapa rezim berkembang dalam teori dengan mendasarkan pada 
berbagai channels dalam transmisi moneter yang diyakini di dalam 
ekonomi ybs;  
 
1. Monetary targeting 
 mendasarkan pada pengendalian uang beredar (sbg. Intermediate target) 
dan uang primer (sbg. Sasaran operasional) untuk mencapai sasaran akhir, 
dengan berdasar kestabilan permintaan uang.  
 
2. Exchange rate targeting  
mendasarkan pada pengendalian nilai tukar (sbg intermediate target) 
untuk mencapai sasaran akhir (inflasi dan pertumbuhan ekonomi).  
 
3. Inflation targeting 
memfokuskan sasaran akhir pada target inflasi yang diumumkan. Untuk 
intermediate targetnya menggunakan inflation forecast, yang 
mendasarkan pada semua channel transmisi moneter. Biasanya 
dikombinasikan dengan suku bunga untuk penentuan operating targetnya.  
 
4. Implicit Nominal Anchor (No Anchor).  
Tidak menetapkan sasaran akhir dan intermediate tertentu. Tergantung 
penilaian dan keyakinan boards of governor. Untuk operating target 
biasanya menggunakan suku bunga.  
 
Rezim mana yang tepat tergantung pada kondisi ekonomi dan moneter 
negara ybs. Bahkan untuk suatu negara rezim yang diterapkan dapat saja 
berubah 
 
Pengenalan ITF  
 
Faktor-Faktor Penyebab Inflasi 
 

 Demand-pull inflation :  Output Gap • 
 Cost-push & supply shocks inflation : Nilai tukar & inflasi luar 

negeri dan Administered/energy price  
 Supply shocks :  Ekspektasi Inflasi ( Ekspektasi adaptif – Proyeksi 

& Target Inflasi) 
 
Inflation Targeting Framework (ITF) merupakan kerangka kerja kebijakan 
moneter yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai  
sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan 
dan diumumkan. 
 
Empat prinsip pokok rezim kebijakan moneter dengan ITF:  
1. Memiliki sasaran utama, yaitu Sasaran Inflasi, yang dijadikan sebagai 
prioritas pencapaian (overriding objective) dan acuan (nominal anchor) 
kebijakan moneter.  
 
2. Bersifat antisipatif (preemptive atau forward looking) dengan 
mengarahkan respon kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran 
inflasi ke depan.  
 
3. Mendasarkan pada analisis, prakiraan, dan kaidah kebijakan tertentu 
dalam menetapkan pertimbangan respon kebijakan moneter (constrained 
discretion).  

2. ANALISIS KEBIJAKAN FINANSIAL DAN 

INFLATION TARGETING FRAMEWORK DI 

INDONESIA  
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4. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat (good governance), 
yaitu berkejelasan tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas Saat 
ini tidak kurang dari 42 negara (maju dan emerging) yang telah 
menerapkan rezim kebijakan moneter dengan ITF.   
 
Macam-macam kerangka kebijakan moneter 
 

 
 
Beberapa manfaat penerapan ITF:  

1. Kebijakan moneter lebih secara jelas terfokus,  
2. Komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas diperkuat,  
3. Membantu dalam menurunkan/mengarahkan ekspektasi inflasi 

dan lebih baik dalam mengatasi kejutan inflasi,  
4. Membantu dalam menurunkan volatilitas output dalam jangka 

menengah,  
5. Teruji dalam menghadapi kejutan ekonomi yang kurang 

menguntungkan,  
6. Relatif fleksibel dalam mengakomodasi kejutan inflasi temporer 

yang tidak mengganggu pencapaian sasaran inflasi jangka 
menengah,  

7. Sejalan dengan independensi bank sentral dalam melaksanakan 
kebijakan moneter.  

 
Kerangka Kebijakan Moneter : Goals, Target, dan Instrument 
 

 
 
Syarat implementasi ITF 

 Bank sentral yang independen (minimal “instrument 
independence”).  Komitmen untuk mencapai kestabilan harga.   

 Tidak ada dominansi fiskal, sistem keuangan yang kuat.  
 Transparansi dan akuntabilitas.   
 Tidak ada ‘anchor’ yang lain (exchange rate harus 

fleksibel/floating).   
 
Kemampuan Operasional:  
1. Kemampuan dalam memproyeksi inflasi  
2. Pemahaman transmisi kebijakan moneter  
3. Prosedur operasional kebijakan moneter   
Instrumen Moneter : Langsung dan Tidak Langsung 
 

 
 
 
Sejak tahun 2000, dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 BI telah 
menentukan dan mengumumkan sasaran inflasi sebagai sasaran akhir 
kebijakan moneter.  Dengan amandemen UU Bank Indonesia No. 3 Tahun 
2004,Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia telah 
menetapkan dan mengumumkan sasaran inflasi IHK untuk tahun 2005, 
2006, dan 2007. BI telah menempuh sejumlah langkah dalam memperkuat 
persyaratan untuk penerapan ITF, termasuk:  
 
– Pengembangan indikator, riset, pemodelan ekonomi untuk dasar 
analisis, prakiraan, dan perumusan kebijakan.  
– Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai proses perumusan kebijakan 
moneter.  
– Pengembangan laporan dan strategi komunikasi untuk transparansi dan 
akuntabilitas kebijakan moneter kepada publik. Kerangka Kerja Terdahulu: 
Inflation Targeting Lite   
 
Sebelum Juli 2005, operasi moneter masih menggunakan uang primer 
(base money) sebagai sasaran operasional. Cara ini dirasakan semakin 
tidak sejalan dengan penerapan kebijakan moneter dengan ITF, terutama 
karena:  
 
1. Hubungan antara uang primer dengan inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi semakin tidak stabil dan mengalami hubungan terbalik. 
2. Sinyal kebijakan moneter kepada pasar dan masyarakat kurang efektif, 
3. Respon kebijakan moneter cenderung mengarah ke belakang (backward 
looking) dan lebih sulit dilakukan. 
4. Uang primer lebih sulit dikendalikan oleh bank sentral karena perilaku 
permintaan uang kartal masyarakat di Indonesia.  
 
Dalam literature, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang 
menerapkan Inflation Targeting Lite. Empat elemen mendasar dalam 
langkah-langkah penguatan kerangka kerja kebijakan moneter yang baru 
mulai Juli 2005 agar konsisten dengan penerapan ITF:  
 
1. Penggunaan suku bunga (disebut BI Rate) sebagai reference rate dalam 
pengendalian moneter, sebagai pengganti sasaran operasional uang 
primer. 
 
2. Penguatan proses perumusan kebijakan moneter dengan strategi 
antisipatif (forward looking strategy) dalam mengarahkan respon 
kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan.  
 
3. Strategi komunikasi yang lebih transparan untuk memperkuat sinyal 
kebijakan moneter kepada pasar dan upaya pembentukan ekspektasi 
inflasi.  
 
4. Penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk 
meminimalkan tekanan inflasi dari kenaikan administered prices dan 
volatile foods maupun untuk sinergi kebijakan ekonomi secara 
keseluruhan. 
 

 
Kerangka Kerja Baru 
Empat Langkah Penguatan Kebijakan Moneter   
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1. Kerangka kerja yang baru tidak berarti bahwa kebijakan 
moneter tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi.   

2. Paradigma dasar kebijakan moneter untuk menjaga 
keseimbangan (striking the optimal balance) dalam pencapaian 
sasaran inflasi tetap dipertahankan, a.l. mengingat masih 
adanya berbagai faktor ketidakpastian di dalam perekonomian 
Indonesia, baik yang disebabkan oleh gejolak eksternal maupun 
domestik.   

3. Langkah-langkah penguatan kebijakan moneter tersebut 
diperlukan untuk menurunkan dan mengarahkan ekspektasi 
inflasi ke arah sasaran yang ditetapkan, mampu mengatasi 
kejutan inflasi secara lebih baik, maupun untuk menurunkan 
volatilitas output dalam jangka menengah.   

4. Kebijakan moneter tetap akan fleksibel dalam mengakomodasi 
kejutan-kejutan inflasi temporer tanpa mengganggu 
pencapaian sasaran inflasi jangka menengah. 

 
Determinan Inflasi di Indonesia 
 

 
 
 
Transmisi Kebijakan Moneter 
 

 
 
Tujuan dan Bentuk Respon Kebijakan Moneter  
Respon (stance) kebijakan moneter ditetapkan untuk mengarahkan agar 
pergerakan inflasi dan ekonomi ke depan tetap berada pada jalur 
pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan (konsistensi).  Dengan 
kerangka kerja yang baru, mulai Juli 2005 suku bunga BI Rate 
dipergunakan sebagai sinyal respon kebijakan moneter Bank Indonesia. 
Bentuk respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, 
atau tidak berubahnya BI Rate.  Perubahan BI Rate dilakukan terutama jika 
deviasi proyeksi inflasi terhadap targetnya (inflation gap) dipandang telah 
bersifat permanen dan konsisten dengan informasi dan indikator lainnya.  
Perubahan (kenaikan atau penurunan) BI Rate dilakukan secara konsisten 
dan bertahap dengan kelipatan 25 bps. 
 
Respon Kebijakan Moneter 
 
BI Rate  
Fungsi BI Rate sebagai Sinyal Kebijakan  BI Rate adalah suku bunga dengan 
tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik 
untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) 
kebijakan moneter.  BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi 
moneter untuk mengarahkan agar RRT Suku Bunga SBI 1 bulan hasil lelang 
OPT berada di sekitar BI Rate.   
 
Dasar pertimbangan pemilihan SBI 1 bulan:  
1. SBI satu bulan telah dipergunakan sebagai benchmark oleh perbankan 
dan pelaku pasar dalam berbagai aktivitasnya.  

2. Penggunaan SBI satu bulan akan memperkuat sinyal respon kebijakan 
moneter yang ditempuh Bank Indonesia.  
3. Dengan perbaikan kondisi perbankan dan sektor keuangan, SBI satu 
bulan terbukti mampu mentransmisikan kebijakan moneter ke sektor 
keuangan dan ke ekonomi.   
 
Selanjutnya suku bunga BI Rate diharapkan mempengaruhi suku bunga 
PUAB, suku bunga deposito dan kredit, serta suku bunga jangka yang lebih 
panjang.  
 
Proses Penetapan Respon Kebijakan Moneter  
Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dalam RDG triwulanan 
(Januari, April, Juli, dan Oktober) untuk berlaku selama triwulan berjalan 
(satu triwulan). Apabila diperlukan, perubahan BI Rate dapat dilakukan 
dalam RDG bulanan.  BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur dengan 
mempertimbangkan:  rekomendasi BI Rate yang dihasilkan oleh fungsi 
reaksi kebijakan dalam model ekonomi untuk pencapaian sasaran inflasi, 
dan  berbagai informasi lainnya seperti leading indicators, survei, informasi 
anekdotal, variabel informasi, expert opinion, asesmen faktor risiko dan 
ketidakpastian serta hasil-hasil riset ekonomi dan kebijakan moneter.  BI 
Rate diumumkan ke publik segera setelah ditetapkan dalam RDG sebagai 
sinyal stance kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia secara 
lebih jelas 
 

 
 
Dengan kerangka kerja yang baru, secara internal proses perumusan 
kebijakan moneter di BI diperkuat dengan strategi antisipatif (forward 
looking strategy) dalam mengarahkan respon kebijakan moneter saat ini 
untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan.  Dalam setiap RDG triwulanan 
dilakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi makroekonomi, 
prakiraan inflasi, dan penentuan respon kebijakan moneter • Dalam RDG 
bulanan yang lain, review atas perkembangan inflasi, nilai tukar, dan 
kondisi moneter dan likuiditas di pasar dilakukan untuk memonitor dan 
menilai apakah sesuai dengan prakiraan yang dilakukan dalam RDG 
triwulanan.  Untuk mendukung proses perumusan kebijakan moneter oleh 
Dewan Gubernur, kualitas analisis dan prakiraan terus ditingkatkan. Di 
samping sejumlah indikator, survey, riset, dan pemodelan ekonomi di 
tingkat nasional, juga Kajian Ekonomi Regional (KER) di KBI berbagai 
daerah. 
 
Respon Kebijakan Moneter : BI Rate 
 

 
 
Pengelolaan ekspektasi inflasi sangat penting dalam kerangka kerja 
kebijakan moneter yang baru.  Semakin penting di Indonesia mengingat 
besarnya pengaruh ekspektasi inflasi sebagai faktor penyebab inflasi.  
Perilaku ekspektasi inflasi sangat bersifat adaptif, lebih ditentukan oleh 
inflasi yang telah terjadi (inertia) dan belum mendasarkan pada sasaran 
inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah.  Tujuan utama dari penguatan 
strategi komunikasi adalah untuk membantu secara bertahap menurunkan 
dan mengarahkan ekspektasi inflasi di masyarakat ke sasaran inflasi yang 
telah ditetapkan. Selain pengumuman keputusan RDG secara reguler, 
penguatan strategi komunikasi dilakukan melalui penerbitan Laporan 
Kebijakan Moneter secara triwulanan.  Strategi komunikasi lain yang lazim 
dipraktekkan bank-bank sentral yang menerapkan ITF juga akan dilakukan. 
Strategi Komunikasi: Lebih Transparan  Koordinasi kebijakan dengan 
Pemerintah yang selama ini telah berjalan erat akan diteruskan dan 
ditingkatkan. Di samping untuk meminimalkan besarnya tekanan inflasi 
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yang berasal dari kenaikan administered prices dan volatile foods, 
koordinasi kebijakan sangat penting untuk penguatan sinergi dalam 
pengelolaan ekonomi secara keseluruhan.  
 
Konsep Operasi Moneter : Pembentukan Koridor dan Struktur Suku Bunga 
 

 
 
Untuk koordinasi dalam penetapan, pemantauan, dan pengendalian 
inflasi, Pemerintah dan Bank Indonesia telah membentuk Tim yang 
melibatkan pejabat-pejabat dari berbagai instansi terkait. Tim telah 
menyusun roadmap langkah-langkah koordinasi kebijakan antara instansi 
Pemerintah terkait dan Bank Indonesia untuk peningkatan pengendalian 
inflasi ke depan. • Koordinasi kebijakan juga dilakukan melalui pertemuan 
berkala antara Menteri-Menteri di bidang perekonomian dan Dewan 
Gubernur Bank Indonesia. Pertemuan dimaksud membahas berbagai 
permasalahan dan sinergi kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas makroekonomi.  
 
Koordinasi Kebijakan dengan Pemerintah 
Mulai Juli 2005, Bank Indonesia mengimplementasikan kerangka kerja 
kebijakan moneter yang baru konsisten dengan Inflation Targeting 
Framework (ITF)  
 
Empat elemen mendasar dalam kebijakan yang baru:  
1. penggunaan suku bunga BI Rate sebagai policy reference rate,  
2. proses perumusan kebijakan moneter yang antisipatif,  
3. strategi komunikasi yang lebih transparan,  
4. penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah.   
 
Ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan tata kelola (governance) 
kebijakan moneter dalam mencapai kestabilan harga untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. 
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat mendasar dalam 
mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan kesejahteraan 
masyarakat. Kerangka kerja kebijakan moneter yang baru yang ditempuh 
Bank Indonesia merupakan bagian integral dan berperan penting dalam 
langkah-langkah penguatan untuk mencapai kestabilan harga tersebut.  
Kerangka kerja yang baru tersebut tidak saja akan meningkatkan 
efektivitas dan good governance kebijakan moneter yang ditempuh Bank 
Indonesia, tetapi juga semakin mempererat koordinasi kebijakan dengan 
Pemerintah. 
 
TF merupakan sebuah kerangka kebijakan moneter yang ditandai dengan 
pengumuman kepada publik mengenai target inflasi yang hendak dicapai 
dalam beberapa periode ke depan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa 
inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan utama dari kebijakan 
moneter. Sesuai definisi di atas, sejak berlakunya UU No. 23/1999. 
Indonesia sebenarnya dapat dikategorikan sebagai “Inflation Targeting lite 
countries”. 
 
Alasan pemilihan ITF 
1. Pemilihan kerangka kerja kebijakan moneter IT didasarkan atas 
beberapa pertimbangan sebagai berikut :  

 Memenuhi prinsip-prinsip kebijakan moneter yang sehat 
(sound).  

 Sesuai dengan amanat UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2004.  

 Hasil riset menunjukkan semakin sulit pengendalian besaran 
moneter.  

 Pengalaman empiris negara lain menunjukkan bahwa negara 
yang menerapkan ITF berhasil menurunkan inflasi tanpa 
meningkatkan volatilitas output.  

 Dapat meningkatkan kredibilitas BI sebagai pengendali inflasi 
melalui komitmen pencapaian target. 

 
 2. Penerapan ITF bukan berarti bahwa bank sentral hanya menaruh 
perhatian pada inflasi saja, dan tidak lagi memperhatikan pertumbuhan 

ekonomi maupun kebijakan dan perkembangan ekonomi secara 
keseluruhan. Juga, ITF bukanlah suatu kaidah yang kaku (rule) tetapi 
sebagai kerangka kerja menyeluruh (framework) untuk perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan moneter. Fokus ke inflasi tidak berarti membawa 
perekonomian kepada kondisi yang sama sekali tanpa inflasi (zero 
inflation).  
 
3. Inflasi rendah dan stabil dalam jangka panjang, justru akan mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (suistanable growth). 
Penyebabnya, karena tingkat inflasi berkorelasi positif dengan 
fluktuasinya. Manakala inflasi tinggi, fluktuasinya juga meningkat, sehingga 
masyarakat merasa tidak pasti dengan laju inflasi yang akan terjadi di masa 
mendatang. Akibatnya, suku bunga jangka panjang akan meningkat karena 
tingginya premi risiko akibat inflasi. Perencanaan usaha menjadi lebih sulit, 
dan minat investasi pun menurun. Ketidakpastian inflasi ini cenderung 
membuat investor lebih memilih investasi asset keuangan jangka pendek 
ketimbang investasi riil jangka panjang. Itulah sebabnya, otoritas moneter 
seringkali berargumentasi bahwa kebijakan yang anti inflasi sebenarnya 
adalah justru kebijakan yang pro pertumbuhan. 
 
Disain ITF 
 
Sasaran Inflasi 
1. Sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter ditetapkan oleh 
Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Penetapan 
sasaran inflasi tersebut mempertimbangkan pengaruhnya terhadap 
pertumbuhan ekonomi (trade-off) dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  
 
2. Pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI telah menetapkan dan 
mengumumkan sasaran inflasi IHK untuk tahun 2006, 2007, dan 2008 
masing-masing sebesar 8% ±1%, 6%±1%, dan 5,0%±1%. (Berdasarkan 
siaran pers : Rapat Koordinasi Bidang Makroekonomi tanggal 17 Maret 
2006). Penetapan lintasan sasaran inflasi ini sejalan dengan keinginan 
untuk mencapai sasaran inflasi jangka menengah panjang sebesar 3% agar 
Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara Asia lainnya 
 
Indikator Kebijakan Moneter 
1. Dalam merumuskan kebijakan moneter, Bank Indonesia akan selalu 
melakukan analisis dan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, 
khususnya prakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, besaran-besaran 
moneter dan perkembangan sektor ekonomi dan keuangan secara 
keseluruhan.  
 
2. Demikian pula, Bank Indonesia akan selalu dan terus memperhatikan 
langkah-langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah. Langkah-
langkah koordinasi kebijakan yang selama ini telah berlangsung baik akan 
terus diperkuat dan ditingkatkan.  
 
3. Analisis dan prakiraan berbagai variabel ekonomi tersebut 
dipertimbangkan untuk mengarahkan agar prakiraan inflasi ke depan 
sejalan dengan kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan. 
 
Respon Kebijakan Moneter 
1. Tujuan dan bentuk respon kebijakan moneter adalah sbb:  

 Respon (stance) kebijakan moneter ditetapkan untuk menjamin 
agar 

 pergerakan inflasi dan ekonomi ke depan tetap berada pada 
jalur pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan 
(konsistensi).  

 Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, 
penurunan, atau tidak berubahnya BI Rate.  

 Perubahan (kenaikan atau penurunan) BI Rate dilakukan secara 
konsisten dan bertahap. 

 
 2. Fungsi BI Rate sebagai sinyal kebijakan  
BI Rate adalah suku bunga instrumen sinyaling Bank Indonesia yang 
ditetapkan pada RDG triwulan untuk berlaku selama triwulan berjalan 
(satu triwulan), kecuali ditetapkan berbeda oleh RDG bulanan dalam 
triwulan yang sama. Dengan demikian, rate rata-rate tertimbang hasil 
lelang SBI pada setiap kali lelang SBI tidak lagi diinterpretasikan oleh 
stakeholders sebagai sinyal kebijakan moneter Bank Indonesia.  BI Rate 
diumumkan ke publik segera setelah ditetapkan dalam RDG sebagai sinyal 
stance kebijakan moneter (yang lebih jelas dan tegas) dalam merespon 
prospek pencapaian sasaran inflasi ke depan.  BI Rate digunakan sebagai 
acuan dalam pelaksanaan operasi pengendalian moneter untuk 
mengarahkan agar Rata-Rata Tertimbang Suku Bunga SBI 1 bulan hasil 
lelang OPT (suku bunga instrumen liquidity adjustment) berada di sekitar 
BI Rate. Selanjutnya suku bunga SBI 1 bulan diharapkan mempengaruhi 
suku bunga PUAB dan suku bunga jangka yang lebih panjang.  
 
3. Proses penetapan respon kebijakan moneter 

 Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dalam RDG 
triwulanan. * Respon kebijakan moneter ditetapkan untuk 
periode satu triwulan ke depan.  

 Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dengan 
memperhatikan efek tunda (lag) kebijakan moneter dalam 
mempengaruhi inflasi. 

 Dalam kondisi yang luar biasa, penetapan respon kebijakan 
moneter dapat dilakukan dalam RDG bulanan. 

 
 
4. Dasar pertimbangan penetapan respon kebijakan 
BI Rate merupakan respon bank sentral terhadap tekanan inflasi ke depan 
agar tetap berada pada sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan BI Rate 
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dilakukan terutama jika deviasi proyeksi inflasi terhadap targetnya 
(inflation gap) dipandang telah bersifat permanen dan konsisten dengan 
informasi dan indikator lainnya.  
 
BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur secara diskresi dengan 
mempertimbangkan:  

1. Rekomendasi BI Rate yang dihasilkan oleh fungsi reaksi 
kebijakan dalam model ekonomi untuk pencapaian sasaran 
inflasi 

2. Berbagai informasi lainnya seperti leading indicators, survei, 
informasi anekdotal, variabel informasi, expert opinion, 
asesmen fakto risiko dan ketidakpastian serta hasil-hasil riset 
ekonomi dan kebijakan moneter. 

 
Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate (SBI 
tenor 1 bulan) secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 
basis points (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank 
Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, 
maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam 
kelipatan 25 bps. 

 
Operasi Pengendalian Moneter 
1. Berbeda dengan pelaksanaan selama ini yang menggunakan uang 
primer, sasaran operasional pengendalian moneter adalah BI Rate. Dengan 
langkah ini, sinyal kebijakan moneter diharapkan dapat lebih mudah dan 
lebih pasti dapat ditangkap oleh pelaku pasar dan masyarakat, dan 
karenanya diharapkan pula dapat meningkat efektivitas kebijakan 
moneter.  
 
2. Pengendalian moneter dilakukan dengan menggunakan instrumen: (i) 
Operasi Pasar Terbuka (OPT), (ii) Instrumen likuiditas otomatis (standing 
facilities), (iii) Intervensi di pasar valas, (iv) Penetapan giro wajib minimum 
(GWM), dan (v) Himbauan moral (moral suassion).  
 
3. Pengendalian moneter diarahkan pula agar perkembangan suku bunga 
PUAB berada pada koridor suku bunga yang ditetapkan. Langkah ini 
dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian likuiditas sekaligus 
untuk memperkuat sinyal kebijakan moneter yang ditempuh Bank 
Indonesia. 
 
Koordinasi dengan Pemerintah 
1. Koordinasi dengan Pemerintah dimaksudkan agar kebijakan moneter 
Bank Indonesia sejalan dengan kebijakan umum Pemerintah dibidang 
perekonomian dengan tetap menjaga tugas dan wewenang masing-
masing. 
 
2. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam penetapan 
sasaran inflasi dilakukan sesuai dengan MoU yang telah disepakati antara 
Pemerintah (cq. Menteri Keuangan) dengan Bank Indonesia, diantaranya 
adalah:  

 Bank Indonesia menyampaikan usulan Sasaran Inflasi kepada 
Pemerintah selambat-lambatnya bulan Mei pada tahun 
sebelum periode sasaran inflasi berakhir.  

 Dalam hal terjadi kondisi yang luar biasa sehingga Sasaran 
Inflasi yang telah ditetapkan menjadi tidak realistis dan perlu 
direvisa, maka Bank Indonesia menyampaikan usulan 
perubahan Sasaran Inflasi setelah berkoordinasi dengan Bank 
Indonesia.  

 
3. Pentingnya keterlibatan Pemerintah dalam menetapkan inflasi 
didasarkan pada pertimbangan beberapa faktor. Pertama, tidak semua 
sumber inflasi di bawah kendali kebijakan Bank Indonesia. Kebijakan 
pemerintah turut menyumbang inflasi, diantaranya adalah penetapan 
administered price, upah minimum regional, gaji pegawai negeri, 
kebijakan di bidang produksi sektoral, perdagangan domestik dan tata 
niaga impor. Kebijakan pemerintah lainnya (misalnya di bidang politik, 
keamanan, dan penegakan hukum) juga secara tidak langsung turut 
mempengaruhi inflasi. Kedua, kebersamaan komitmen pengendalian 
inflasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia di atas kertas akan 
menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel, karena menjadi “milik bersama”. 
Jika sasaran inflasi sangat kredibel, dalam arti Bank Indonesia dan 
Pemerintah dinilai akan mampu mencapainya, para pelaku ekonomi akan 
menyamakan perkiraan inflasi mereka dengan angka sasaran inflasi 
tersebut. Bila kondisi ini terjadi, Pemerintah dan Bank Indonesia akan lebih 
mudah menurunkan dan menstabilkan inflasi dalam jangka menengah dan 
panjang, tanpa harus menelan biaya kebijakan yang terlalu besar. 
 
4. Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia bersama Pemerintah telah 
membentuk tim penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi 
(selanjutnya disebut Tim Pengendalian Inflasi) yang beranggotakan 
beberapa departemen teknis. Adapun tugas tim tersebut antara lain 
mencakup pemberian usul mengenai sasaran inflasi, mengevaluasi 
sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap 
pencapaian sasaran inflasi, merekomendasikan pilihan kebijakan yang 
mendukung pencapaian sasaran inflasi, serta melakukan diseminasi 
mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada 
masyarakat. Diharapkan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi ini akan 
meningkatkan koordinasi antara otoritas moneter dengan Pemerintah 
secara keseluruhan, sehingga sasaran inflasi menjadi tujuan bersama yang 
credible dan achievable.  
 
5. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah juga dilakukan dalam 
penetapan asumsi-asumsi makro untuk bahan penyusunan RAPBN, baik 
melalui rapat koordinasi dengan Departemen Keuangan (dan instansi 
terkait) maupun dalam pembahasan dengan DPR.  

 
6. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah mengenai kebijakan di 
bidang perekonomian lainnya dilakukan dalam Sidang Kabinet maupun 
pertemuan-pertemuan lainnya sesuai dengan perkembangan dan 
permasalahan yang terjadi. 
 
Transparansi 
1. Kebijakan moneter dikomunikasikan secara berkesinambungan kepada 
masyarakat untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dalam 
membentuk ekspektasi dan pencapaian sasaran inflasi.  
 
2. Komunikasi kebijakan moneter mencakup pengumuman dan penjelasan 
pencapaian sasaran inflasi, kerangka kerja dan langkah-langkah kebijakan 
moneter yang telah dan akan ditempuh, jadwal RDG, serta hal-hal lain 
yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur.  
 
3. Komunikasi kebijakan moneter dilakukan dengan cara termasuk dan 
tidak terbatas pada siaran pers, konperensi pers (terutama segera setelah 
RDG Triwulanan untuk menjelasankan respon kebijakan moneter), 
publikasi (termasuk penerbitan “Laporan Kebijakan Moneter” atau 
“Inflation Report”), maupun penjelasan langsung kepada masyarakat.  
 
4. Komunikasi kebijakan moneter disampaikan kepada masyarakat luas 
termasuk dan tidak terbatas pada media massa, pelaku ekonomi, kalangan 
pakar dan akademisi. 
 
Akuntabilitas 
1. Pertanggung-jawaban kebijakan moneter disampaikan kepada DPR 
untuk meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan 
tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam UU.  
 
2. Pertanggung-jawaban kebijakan moneter dilakukan dengan 
penyampaian secara tertulis maupun penjelasan langsung atas Laporan 
Kebijakan Moneter (“Monetary Policy Report” atau “Inflation Report”) 
secara triwulanan dan aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang 
dipandang perlu. 
 
3. Laporan Kebijakan Moneter disampaikan pula kepada Pemerintah dan 
masyarakat luas untuk transparansi dan koordinasi.  
 
4. Dalam hal sasaran inflasi untuk suatu tahun tidak tercapai, maka Bank 
Indonesia menyampaikan usulan penjelasan kepada Pemerintah sebagai 
bahan penjelasan Pemerintah bersama Bank Indonesia secara terbuka 
kepada DPR dan masyarakat yang dilakukan paling lambat Februari tahun 
berikutnya.  
 
Kesimpulan :  
Pada dasarnya tujuan kebijakan moneter di Indonesia adalah menjaga dan 
memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari 
tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kebijakan moneter tersebut 
dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan 
moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang 
dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kebijakan ini ditandai 
dengan pengumuman kepada publik mengenai target inflasi yang hendak 
dicapai dalam beberapa periode ke depan, sebagai contoh, inflasi tahun 
2011 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Dengan kerangka ITF ini, Bank 
Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik 
dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang 
ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan 
moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance 
kebijakan moneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi 
ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan.  
 
Instrumen kebijakan inflation targeting yang paling dapat diandalkan 
adalah penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate). Perubahan BI Rate 
mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, 
jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Pada 
jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito 
dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga BI Rate juga 
dapat mempengaruhi nilai tukar. Kenaikan BI Rate, misalnya, akan 
mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku 
bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut 
mendorong aliran modal asing masuk. Hal ini akan mendorong apresiasi 
nilai tukar Rupiah. Perubahan suku bunga BI Rate mempengaruhi 
perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Dampak perubahan 
suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi 
publik akan inflasi. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan 
mempengaruhi output dan inflasi.  
 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk 
berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan 
sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga 
yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran 
Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan 
lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam 
pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen 
industri jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan 
agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:  
 
1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;  
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2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 
berkelanjutan dan stabil;  
3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.  
 
Tugas dan wewenang 
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:  
1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;  
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;  
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga 
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.  
 
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang: 
1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;  
2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;  
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;  
4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 
5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;  
6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis 
terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;  
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola 
statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;  
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;  
9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan.  
 
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:  
1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 
keuangan;  
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 
Kepala Eksekutif;  
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 
Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, 
dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;  
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau 
pihak tertentu;  
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;  
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;  
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan; 
8. memberikan dan/atau mencabut: 

1. izin usaha;  
2. izin orang perseorangan;  
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;  
4. surat tanda terdaftar;  
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;  
6. pengesahan;  
7. persetujuan atau penetapan pembubaran;  
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan di sektor jasa keuangan.  

 
Dewan komisioner 
Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif 
dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang 
anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Dewan 
Komisioner terdiri atas:  
 
1. seorang Ketua merangkap anggota;  
2. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;  
3. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;  
4. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;  
5. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, 
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap 
anggota;  
6. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;  
7. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan 
Konsumen;  
8. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota 
Dewan Gubernur Bank Indonesia;  
9. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan 
pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. 
 
Peran LPS dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan  
Pelajaran dari Krisis Industri perbankan merupakan salah satu komponen 
yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Krisis pada 1997-
1998 telah memberi pelajaran yang berharga bahwa kepercayaan 
masyarakat dan stabilitas sistem perbankan itu sangat mahal harganya. 
Berawal dari penutupan 16 bank umum, krisis menimbulkan keraguan dan 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan menempatkan dananya 
pada sistem perbankan. Ketidakpercayaan tersebut kemudian mendorong 
masyarakat untuk menarik simpanannya secara besar-besaran dari sistem 
perbankan (bank run / bank rush).  
 
Dana yang ditarik nasabah tersebut sebagian dilarikan ke luar negeri dan 
menyebabkan capital flight, sebagian dibelikan valuta asing, serta sebagian 
dibelanjakan untuk keperluan konsumtif yang mengakibatkan tingkat 
inflasi melonjak drastis. Hal itulah yang menyebabkan nilai tukar rupiah 
anjlok hingga Rp 16.000 per USD. Untuk mengatasi dampak buruk dari 
penarikan dana tersebut serta sebagai upaya menumbuhkan kembali 
kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, pemerintah 
mengeluarkan kebijakan penjaminan terhadap seluruh kewajiban 
pembayaran bank umum dan BPR (blanket guarantee) melalui Keppres 

Nomor 26 dan Nomor 193 Tahun 1998. Di samping kebijakan tersebut, 
dalam rangka memperbaiki kinerja perbankan dan memperkuat struktur 
permodalan bank, pemerintah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi 
perbankan yang seluruhnya menelan biaya yang luar biasa besarnya.  
 
Pendirian LPS 
Kebijakan blanket guarantee telah terbukti menumbuhkan kembali 
kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.  Akan tetapi, di sisi 
lain dapat membebani keuangan negara dan menimbulkan moral hazard, 
yakni insentif bagi bankir atau nasabah untuk mengambil risiko yang lebih 
besar dikarenakan adanya penjaminan simpanan. Dengan pertimbangan 
perlunya menjaga kepercayaan masyarakat dan meminimalkan dampak 
negatif dari blanket guarantee, pemerintah menetapkan untuk secara 
bertahap mengurangi lingkup penjaminan dan hanya akan memberikan 
jaminan terhadap simpanan dalam jumlah terbatas (limited guarantee). 
Kebijakan tersebut dituangkan dalam ketentuan pasal 37B UU Perbankan 
Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa setiap bank wajib menjamin 
dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk 
menjamin dana masyarakat tersebut, pemerintah membentuk suatu 
lembaga penjamin simpanan.  
 
Sebagai implementasinya, pada tanggal 22 September 2004 ditetapkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan 
Simpanan (LPS). LPS dirancang sebagai suatu unsur penting dalam jaring 
pengaman sistem keuangan (financial safety net) yang merupakan praktik 
terbaik di banyak negara.  
 
Fungsi dan Peran LPS  
Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif 
dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan 
kewenangannya. Fungsi penjaminan diejawantahkan dengan melakukan 
pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut 
izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan 
kewajiban bank tersebut, sedangkan fungsi turut aktif memelihara 
stabilitas sistem perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya 
menyelamatkan atau penyehatan terhadap bank gagal yang tidak 
berdampak sistemik maupun bank gagal yang terdampak sistemik (bank 
resolution). Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank 
gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan oleh LPS.  
 
Salah satu pertimbangannya didasarkan pada penghitungan biaya yang 
lebih rendah (lower cost test) antara menyelamatkan bank tersebut 
dengan membayar klaim penjaminan. Sedangkan, keputusan untuk 
menyelamatkan gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan 
diserahkan oleh Komite Koordinasi (KK) yang terdiri dari Menteri 
Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner. 
Setelah itu, LPS bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank 
gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik. Dalam upaya dalam 
menyelamatkan bank gagal, LPS memunyai kewenangan, antara lain 
mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang 
saham, termasuk RUPS; menguasai, mengelola, dan menjual / 
mengalihkan aset bank; melakukan penyertaan modal sementara (PMS); 
serta mengalihkan manajemen pada pihak lain.  
 
LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk 
bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal yang 
berdampak sistemik. Selanjutnya, LPS harus menjual seluruh saham bank 
yang diperoleh dari penyertaan modal sementara (PMS) secara terbuka 
dan transparan. Mengenai pembayaran klaim penjaminan simpanan 
nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS memiliki hak untuk menggantikan 
posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil 
likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan 
untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi LPS, 
sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus 
dijaga.  
 
API (Arsitektur Perbankan Indonesia) 
Keberadaan LPS jelas sangat sejalan dengan tujuan API (Arsitektur 
Perbankan Indonesia) yang ingin menciptakan sistem perbankan nasional 
yang kuat, bertumbuh, dan sehat. Fungsi LPS dalam menjamin simpanan 
nasabah bank maupun melakukan penyelamatan bank gagal merupakan 
bagian penting dalam Pilar Ke-6 API yang menekankan pada perlindungan 
kepada nasabah perbankan. Selain itu, peran LPS dalam mendukung 
stabilitas sistem perbankan juga dapat berkontribusi mendorong 
pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
 

 
 
Pengertian APBN  
Menurut UU No. 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara 
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 23 Ayat (1) UUD 
1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud 
dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang 
– undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 
sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945, 
Rancangan Undang – Undang Angaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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PEMERINTAH DALAM MENDORONG 

PEREKONOMIAN  



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      59 

 

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD.  
 
Tujuan APBN  
Kebijakan ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan kesinambungan 
dari kebijakan tahun – tahun sebelumnya. Kebijakan ekonomi ditujukan 
untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan 
mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Sasaran 
kebijakan ekonomi adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap 
lebih besar tenaga kerja sehingga mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu 
APBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat 
inflasi. Jumlah penerimaan dan pengeluaran APBN harus digunakan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat.  
 
Fungsi APBN  
a. Fungsi Otorisasi  
Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan 
belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan 
atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 
 
 b. Fungsi Alokasi  
Pemerintah harus membagikan pendapatan yang telah diterima ke pos – 
pos belanja yang telah ditetapkan di dalam APBN. Pengalokasian tersebut 
penting artinya bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.  
 
c. Fungsi Perencanaan 
Dengan APBN, pemerintah dapat merencanakan untuk menciptakan dan 
meningkatkan kemakmuran rakyat. Misalnya pembangunan jalan untuk 
memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat atau negara serta dapat 
merencanakan pembangunan infrastruktur lainnya dengan anggaran yang 
ada.  
 
d. Fungsi Distribusi  
Pendapatan negara tidak semuanya akan dibelanjakan untuk membangun 
sarana dan prasarana umum. Sebagian akan dikembalikan kepada 
masyarakat dalam bentuk dana pensiun (transfer payment) dan dapat juga 
berupa subsidi/bantuan.  
 
e. Fungsi Stabilisasi  
Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan selalu 
mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian.  
 
f. Fungsi Pengawasan  
APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan telah sesuai denga ketentuan yang ditetapkan. Dengan 
demikian penyusunan APBN memudahkan rakyat untuk menilai tindakan 
pemerintah dalam menggunakan uang negara.  
 
komponen – komponen APBN  
APBN mempunyai dua komponen besar yaitu :  
 
1. Anggaran pendapatan Negara terdiri dari :  
a. Pajak  
b. Retribusi  
c. Royalti  
d. Bagian laba BUMN  
e. Dan berbagai pendapatan non-pajak lainnya.  
 
2. Anggaran pengeluaran pemerintah Pusat terdiri dari :  
a. Pengeluaran pemerintah pusat  
b. Pengeluaran pemerintah daerah  
 
APBN Realisasi versus APBN Revisi 
Ada dua versi APBN, yakni APBN realisasi dan APBN revisi. APBN yang 
direvisi biasanya disebut APBN- Perubahan (APBN-P). Revisi bisa dilakukan 
dengan atau tanpa kebijakan. Realisasi APBN bisa lebih besar, sama atau 
lebih kecil dari anggaran, baik anggaran awal atau anggaran yang telah 
direvisi. Memang yang penting bagi pemerintah adalah setelah dilakukan 
revisi, defisit anggaran bisa lebih kecil atau paling tidak bertambah besar, 
tetapi tentu ini sangat tergantung pada kondisi perekonomian saat itu 
yang menjadi alasan utama revisi APBN atau RAPBN dilakukan. Revisi 
APBN tidak selalu berarti beban pemerintah semakin berat, atau 
pengeluaran dan defisit APBN yang direvisi tidak harus selalu lebih besar 
dari anggaran semula, tergantung penyebab utama dilakukannya revisi 
dan metode penghitungannya serta asumsi – asumsi baru yang menjadi 
dasar revisi.  
 
Pengertian Kebijakan Anggaran/ Fiskal Negara  
Kebijakan anggaran (kebijakan fiskal) adalah kebijakan penyesuaian 
dibidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki 
keadaan ekonomi. Tujuan kebijakan anggaran adalah memperbaiki 
keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga 
kestabilan harga-harga secara umum. Kebijakan Fiskal adalah langkah-
langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem 
pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi 
masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Menurut Tulus TH Tambunan, 
kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit 
anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah 
APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih 
kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas 
ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, 
tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran. Sedangkan 
menurut Nopirin, Ph. D. 1987, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan 
pengeluaran pemerintah atau perpajakkan dengan tujuan untuk 

mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat.Indicator yang 
biasa dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran 
pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama 
dari pajak. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat 
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui 
pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.  
 
Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan diatas 
dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan 
ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan 
negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang 
terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran 
negara yang tercantum dalam APBN. Tujuan dari Kebijakan Fiskal Adapun 
kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi 
bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut : 
 
1. Untuk meningkatkan laju investasi.  
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi 
disektor swasta dan sektor Negara.Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat 
dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi 
tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijaan 
investasi berencana di sektor publik, namun pada kenyataannya 
dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu 
dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan 
terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara 
tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik 
swasta maupun pemerintha.Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan 
solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan 
inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, 
mendorong dan menghambat laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy 
terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka 
menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi volume keuangan 
pembangunan yang diperlukan diantaranya;  
 
(1) control fisik langsung,  
(2) peningkatan tariff pajak yang ada,  
(3) penerapan pajak baru,  
(4) surplus dari perusahaan Negara,  
(5) pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer  
(6) keuangan defisit. 
 
2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.  
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara 
sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan 
cepat yang menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya 
memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara 
sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, 
peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.  
 
3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. 
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal 
pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja 
untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta 
melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari 
pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, 
langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian 
jumlah penduduk.  
 
4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan 
internasional  
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan 
stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan 
eksternal.Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis 
pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor.Pajak ekspor 
dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. 
Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang 
mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.  
 
5. Untuk menanggulangi inflasi  
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya 
adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi 
dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot 
sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses 
inflasi.  
 
6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional  
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan 
nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat 
dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat 
tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran 
program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor 
perekonomian.  
 
Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal 
Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:  
 
1. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan 
jasa. Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di 
dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf 
“G”.Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah 
daerah, dan pusat.Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk 
jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan 
kemiliteran, dan gaji guru sekolah.  
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2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan 
yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas.Baik 
perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan 
pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang 
dilakukan.Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk 
pembangunan negara tersebut.Kebijakan pemerintah atas perpajakan 
mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform 
(pembaharuan pajak).Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti 
adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya 
pendapatan, meningkatnya.  
 
3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer 
meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan 
tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan bagian 
belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk 
dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya 
yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian sesuatu barang yang 
baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang 
dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, 
namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB 
dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa 
serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer 
tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah.  
 
Salah satu gagasan utama Keynes pada tahun 1930-an adalah kebijakan 
fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat 
keluaran dan peluang kerja. Secara spesifik menurut Keynes, terdapat dua 
hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu:  
 
a. Kebijakan fiskal ekspansioner yaitu memotong pajak dan/atau 
menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari 
penurunan.  
 
b. Kebijakan fiskal kontraksioner yaitu menaikkan pajak dan/atau 
memangkas pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi. `  
 
Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan 
berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya 
beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan 
jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli 
masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Kebijakan 
fiskal mempunyai pengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek. 
Kebijakan fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan 
ekonomi dalam jangka panjang , sedangkan dalam jangka pendek 
mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat barang dan jasa.  
 
Macam-macam kebijakan anggaran/Fiskal 
 
1. Pembiayaan fungsional  
Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa 
sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan 
nasional.Tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja 
(employment).Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk 
menigkatkan penerimaan pemerintah, namun untuk mengatur 
pengeluaran dari pihak swasta.Untuk menekan inflasi, maka diatasi 
dengan kebijakan pinjaman.Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, 
maka tindakan pemerintah adalah mencetak uang.Jadi, dalam hal ini, 
sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah terpisah.  
 
2. Pengelolaan anggaran  
Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah 
paket yang tidak bisa terpisahkan.Dalam penjelasan Alvin Hansen, untuk 
menciptakan anggaran yang berimbang, maka diperlukan resep bahwa jika 
terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi 
maka ditempuh anggaran belanja surplus.  
 
3. Stabilisasi anggaran otomatis  
Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara 
pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan 
langsung pemerintah yang disengaja.Dalam hal ini, pengeluaran 
pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket 
program.Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran 
belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.  
 
4. Anggaran belanja seimbang  
Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat 
berbeda-beda, tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai 
dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut beberapa cara yang 
dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam 
mengelola anggaran.  
 

 Anggaran berimbang : pengeluaran (belanja) dengan 
penerimaan sama.Keadaan seperti ini dapat menstabilkan 
ekonomi dan anggaran.Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan 
dengan kemampuan. Anggaran surplus : tidak semua 
penerimaan negara 

 dibelanjakan.Sehingga memungkinkan adanya tabungan 
pemerintah.Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan 
ekonomi mengalami inflasi.  

 Anggaran defisit : anggaran disusun sedemikian rupa sehingga 
pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini 
dapat mengakibatkan inflasi karena untuk menutup inflasi, 
pemerintah harus meminjam atau mencetak uang.  

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering disebut budget. 
Budget pada hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah yang akan 
dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka – angka rupiah. 
Tugas – tugas pemerintah bukan hanya sebagai lembaga pelayanan untuk 
menjaga dan melindungi masyarakat namun juga sebagai pengatur 
kegiatan ekonomi dan perdagangan sehingga anggaran (budget) harus 
mampu memperkecil pengaruh gejolak pasang surut ekonomi nasional.  
 
Teori kebijakan fiskal  
Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama 
adalah mengatasi APBN, dan masalah – masalah APBN lainnya.Defisit 
APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada 
pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas 
ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan 
ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja/ 
penggangguran dan saldo neraca pembayaran. Apabila APBN defisit, 
pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif 
tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indoneisa lewat printing money yang 
berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, atau melebihi 
pinjaman, baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi, 
atau dari luar negeri ( cara yang kedua ini berarti ekonomi tidak lagi 
tertutup ). Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap 
peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang dipilih.  
 
Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal.  
Resiko Fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan deficit APBN yang 
disebabkan oleh sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan resiko 
fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu : 
i. Peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 
dalam pengelolaan kebijakan fiskal.  
ii.Meningkatkan keterbukaan fiskal  
iii.Meningkatkan tangung jawab fiskal 
iv.Menciptakan kesinambungan fiskal  
 
Resiko Fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu :  
 
1. Resiko Ekonomi Makro  
Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang 
digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, 
tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, 
harga minyak mentah Indonesia dan lifting minyak. Indikator tersebut 
merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-
besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN.Secara umum 
sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal dari 
dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.  
 
a) Inflasi. Pemerintah memproyeksikan angka inflasi tahun 2012 
berkisarantara 3,5-5,5 persen. Sementara itu menurut IMF dalam World 
Economic Outlook per April 2012, inflasi diperkirakan sebesar 5,85 persen. 
Angka ini lebih tinggi daripada realisasi inflasi tahun 2010 dan lebih rendah 
dari proyeksi tahun 2011.Dengan demikian angka proyeksi pemerintah 
masih sejalan dengan kecendrungan penurunan angka inflasi. Meskipun 
angka inflasi telah menunjukkan angka penurunan, tetapi resiko tekanan 
inflasi ke depan diperkirakan masih cukup tinggi.  
 
b) Harga Minyak. Pemerintah memerintahkan harga minyak berkisar 
antara US$ 75 per barel s/d US$95 per barel, angka tersebut sejalan 
dengan penurunan harga minyak dipasaran dunia.  
 
2. Resiko Utang  
Dinamika Ekonomi Makro Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target 
pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak 
menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa 
yang akan mendatang.pada dasarnya resiko utang terdiri dari empat, 
diantaranya : 
 
 a) Resiko pasar ini terdiri dari resiko nilai tukar, resiko tingkat bunga dan 
resiko likuiditas yag timbul sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi pasar 
keuangan yang dinamis. Resiko nilai tukar terutama berasal dari utang 
melalui pinjaman luar negeri, sedangkan resiko tingkat bunga bersumber 
dari pinjaman luar negeri berbasis LIBOR dan SBN berbasis SBI 3 bulan.  
 
b) Sedangkan resiko pembiayaan kembali disebabkan oleh besarnya 
pembayaran kewajiban utang pada tahun/ periode tertentu.  
 
c) Resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan 
oleh kegagalan pada orang, proses bisnis dan sistem diunit terkait.Sert 
yang ditimbulkan oleh aspek legal. Resiko ini antara lain dapat berupa 
gagal bayar akibat kelalaian manusia atau kegagalan sistem yang 
berdampak pada penurunan sorvereign credit rating.  
 
d) Resiko Reputasi. Resiko Reputasi merupakan resiko penurunan 
kredibilitas pengelolaan utang dari sudut pandang investor dan lender 
yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian dan konsistensi 
penerapan strategi pengelolaan utang.  
 
3. Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat  
Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari 
peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya 
atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang 
tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.Kewajiban kontijensi 
pemerintah pusat yang menjadi resiko fiskal bersumber dari pemberian 
dukungan dan/ atau pinjaman pemerintah atas proyek-proyek 
infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pension dan 
tabungan hari tua pegawai negeri.  
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4. Desentralisasi Fiskal  
Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam 
sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia. dalam hal pelaksanaanya, 
penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal positif sebagaimana 
yang diharapkan ternyata juga berpotensimenimbulkan resiko fiskal. 
Resiko Fiskal dari desentarlisasi fiskal diantaranya, bersumber dari 
kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah daerah atas 
pengembalian penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening pinjaman 
daerah serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.  
 
Analisis Empiris dari kebijakan  fiskal  
Salah satu jalur lewat mana pemerintah bisa mempengaruhi atau 
memainkan peran ekonominya adalah lewat kebijakan fiskal. Hal ini 
dilakukan dengan menaikkan atau menguranri pengeluarannya . Oleh 
karena itu, dalam menyusun APBN saat ini untuk tahun depan, yang 
berarti untuk mempengaruhi perekonomian nasional tahun depan, 
pemerintah harus terlebih dahulu membuat perkiraan- perkiraan 
mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan global tahun depan. 
Sebagai ilustrasi empiris, pentingnya kebijakan fiskal yang ekspansif untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat ekonomi mengalami 
kelesuan (dicerminkan oleh pertumbuhan PDB yang cenderung merosot 
dan perubahan harga yang cenderung menurun atau deflasi ).  
 
APBN dan Kebijaksanaan Fiskal  
Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa 
dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :  
1. Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu 
APBN  
2. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. APBN 
mempunyai dua kategori, kategori yang pertama yaitu, mencatat 
pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama 
diantaranya:  
 
PENERIMAAN  
a. Pajak (berbagai macam)  
b. Pinjaman dari Bank Sentral  
c. Pinajaman dari masyarakat dalam negeri  
d. Pinjaman dari luar negeri  
 
PENGELUARAN 
e. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa 
f. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai  
g. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment Kebijakan anggaran 
pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang.  
 
Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan 
pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini 
kebijakan anggran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit 
budget), anggaran surplus (surplus budget). Kebijakan anggaran defisit 
adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari 
pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian.Dalam hal 
ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan 
jasa.Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap 
peningkatan pendapatan nasional.Contohnya pemerintah mengadakan 
proyek membangun jalan raya.dalam proyek ini pemerintah 
membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan 
kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat 
pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah.  
 
Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu 
keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai 
tambahan utang yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi 
masyarakat. Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo penerapan 
kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi fiskal 
dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang 
tinggi. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang 
resesif. . Anggaran defisit salah satunya dengan melakukan 
peminjaman/hutang, dahulu pemerintahan Bung Karno pernah 
menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam 
dari Bank Indonesia, yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran 
(hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. 
Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat, 
sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman 
pada pemerintah.akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar 
negeri. Ini merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan 
dari anggaran defisit.  
 
Sedangkan, anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk 
membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.Baiknya 
politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi 
yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan 
tekanan permintaan. Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal 
Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya 
lebih besar daripada pengeluarannya.Baiknya politik anggaran surplus 
dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai 
memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. Cara 
kerja anggara surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang 
didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang 
dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk melunasi 
beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan 

menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan 
investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan 
akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.  
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Fiskal adalah 
langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan 
dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk 
mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.adapun tujuan dari 
dilakukannya kebijakan fiskal itu untuk :  
 
1. Untuk meningkatkan laju investasi  
2. Untuk mendorong investasi optimal secara social  
3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja  
4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan 
internasional  
5. Untuk menanggulangi inflasi  
6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional  
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR).yang di tetapkan setiap tahun dengan undang-
undang dan diterapkan sacara terbuka dan bertanggung jawab demi untuk 
kemakmuran rakyat. Hubungan erat antara kebijakan fiskal dan APBN 
dapat di tuliskan secara singkat yaitu:  
 

 Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi 
suatu APBN Artinya bagaimana kebijakan fiskal yang di 
tentukan oleh pemerintah yang berwenang di jadikan sebagai 
suatu anggaran atau pijakan pemerintah dalam menjalankan 
roda perekonomian di indonesia  

 Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. 
Untuk salanjutnya APBN ini yang megatur atau mengarahkan 
kemana perekonomian itu akan di bawa,tentunya dengan 
pengawasan dari pihak-pihak pemerintah yang berwenang dan 
kompeten  

 
Macam-macam kebijakan anggaran/Fiskal  
 
1. Pembiayaan fungsional  
Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa 
sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. 
Tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja (employment). 
Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk menigkatkan 
penerimaan pemerintah, namun untuk mengatur pengeluaran dari pihak 
swasta.Untuk menekan inflasi, maka diatasi dengan kebijakan pinjaman. 
Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, maka tindakan pemerintah 
adalah mencetak uang. Jadi, dalam hal ini, sektor pajak dengan 
pengeluaran pemerintah terpisah.  
 
2. Pengelolaan anggaran  
Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah 
paket yang tidak bisa terpisahkan. Dalam penjelasan Alvin Hansen, untuk 
menciptakan anggaran yang berimbang, maka diperlukan resep bahwa jika 
terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi 
maka ditempuh anggaran belanja surplus.  
 
3. Stabilisasi anggaran otomatis  
Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara 
pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan 
langsung pemerintah yang disengaja. Dalam hal ini, pengeluaran 
pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket 
program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran 
belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.  
 
4. Anggaran belanja seimbang 
Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat 
berbeda-beda, tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai 
dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut beberapa cara yang 
dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam 
mengelola anggaran.  
 
Anggaran berimbang : pengeluaran (belanja) dengan penerimaan sama.Ø 
Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal 
ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan. Anggaran surplus : tidak 
semua penerimaan negara dibelanjakan.Sehingga memungkinkan adanya 
tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan 
ekonomi mengalami inflasi.  
 
Anggaran defisit : anggaran disusun sedemikian rupa sehinggaØ 
pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat 
mengakibatkan inflasi karena untuk menutup inflasi, pemerintah harus 
meminjam atau mencetak uang.  
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering disebut 
budget.Budget pada hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah yang 
akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka – angka 
rupiah. Tugas – tugas pemerintah bukan hanya sebagai lembaga pelayanan 
untuk menjaga dan melindungi masyarakat namun juga sebagai pengatur 
kegiatan ekonomi dan perdagangan sehingga anggaran (budget) harus 
mampu memperkecil pengaruh gejolak pasang surut ekonomi nasional. 
 
Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama 
adalah mengatasi APBN, dan masalah – masalah APBN lainnya. Defisit 
APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada 
pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas 
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ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan 
ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja/ 
penggangguran dan saldo neraca pembayaran. Apabila APBN defisit, 
pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif 
tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indoneisa lewat printing money yang 
berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, atau melebihi 
pinjaman, baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi, 
atau dari luar negeri ( cara yang kedua ini berarti ekonomi tidak lagi 
tertutup ).  Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap 
peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang dipilih.  
 
Analisis Empiris dari kebijakan fiskal  
Salah satu jalur lewat mana pemerintah bisa mempengaruhi atau 
memainkan peran ekonominya adalah lewat kebijakan fiskal. Hal ini 
dilakukan dengan menaikkan atau menguranri pengeluarannya . Oleh 
karena itu, dalam menyusun APBN saat ini untuk tahun depan, yang 
berarti untuk mempengaruhi perekonomian nasional tahun depan, 
pemerintah harus terlebih dahulu membuat perkiraan- perkiraan 
mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan global tahun depan. 
Sebagai ilustrasi empiris, pentingnya kebijakan fiskal yang ekspansif untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat ekonomi mengalami 
kelesuan (dicerminkan oleh pertumbuhan PDB yang cenderung merosot 
dan perubahan harga yang cenderung menurun atau deflasi ).  
 
Proses Terjadinya Pengeluaran APBN  
Untuk mengeluarkan APBN, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu:  
 
1. Penyusunan APBN  
Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden 
mempunyai tanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN. 
Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan 
penyusunan konsep anggaran belanja rutin. Sementara itu Bappenas dan 
Menteri Keuangan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan 
penyusunan anggaran belanja pembangunan  
 
2. Pelaksanaan APBN  
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN 
dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan 
perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN 
dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, 
Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan 
persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, 
setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR. Dalam keadaan darurat 
(misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.  
 
3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 
Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden 
menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 
kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan.  
 
Perkembangan utang luar negeri Indonesia  
Indonesia merupakan salah satu negara dunia ketiga. Sebelum terjadinya 
krisis moneter di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sejak akhir tahun 1970-an selalu positif serta tingkat pendapatan per 
kapita yang relatif rendah, menyebabkan target [ertumbuhan yang relatif 
tinggi tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus 
ditunjang dengan menggunakan modal asing.Sejalan dengan semakin 
meningkatnya kontribusi swasta domestik dalam pembangunan ekonomi 
nasional maka peran pemerintah pun semakin berkurang. Fenomena 
tersebut akhirnya menyebabkan struktur utang luar negeri mengalami 
banyak perubahan. Pada awalnya ULN indonesia lebih banyak dilakukan 
oleh pemerintah. Pinjaman tersebut diterima dalam bentuk hibah. Karena 
semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan 
pemerintah maka pinjaman oleh luar negeri dibatasi.  
 
Penyebab utama : Suatu perspektif teori 
Sejak krisis ULN dunia pada awal 1980 -an, masalah ULN yang dialami oleh 
banyak NB tidak semakin baik. Banyak NB semakin terjerumus ke dalam 
krisis ULN sampai negara – negara pengutang besar terpaksa melakukan 
program – program penyesuaian struktural terhadap ekonomi mereka atas 
desakan dari Bank Dunia, sebagai syarat utama untuk mendapatkan 
pinjaman atau pengurangan terhadap pinjaman lama. Bahkan Indonesia 
sudah beberapa kali nyaris terjerumus ke krisis ULN yang serius sejak era 
orde lama hingga krisis keuangan Asia 1997 – 1998. Pada saat krisis 
tersebut, Indonesia mendapat bantuan yang besar dari IMF yang akhirnya 
bisa dilunasi setelah beberapa tahun kemudian, Tingginya ULN dari banyak 
NB disebabkan terutama oleh tiga jenis defisit : defisit transaksi berjalan 
(TB) atau, tanpa melihat komponen lainnya dari TB, defisit neraca 
perdagangan atau trade gap , yakni ekspor lebih sedikit daripada impor, 
defisit investasi, yakni dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi 
dalam negeri lebih besar daripada tabungan nasional atau domestik, dan 
defisit fiskal. Dari faktor – faktor tersebut, defisit TB sering disebut sebagai 
penyebab utama membengkaknya ULN dari banyak banyak NB.  
 
Analisis Empiris Utang Luar Negeri (ULN)  
Besarnya akumulasi ULN, terutama sangat terasa setelah krisis ekonomi 
1997 – 1998, memaksa pemerintah Indonesia mengatur secara khusus 
atau mengubah paradigma soal penanganan PLN di dalam GBHN tahun 
1999-2004, khususnya untuk ULN pemerintah. Sejak itu, kebijakan fiskal 
yang menjadi andalan bagi penerimaan pemerintah ditekankan untuk 
mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap ULN. Sebagai alternatif 
pembiayaannya, pemerintah berusaha agar defisit APBN didanai lewat 

penerbitan obligasi atau yang dikenal dengan sebutan SURAT UTANG 
NEGARA ( SUN ).  
 
Ketergantungan pemerintah terhadap ULN untuk membiayai defisit 
anggarannya memang sangat berbahaya yaitu : ketergantungan terhadap 
ULN akan memperbesar defisit APBN, dengan asumsi faktor – faktor lain 
tetap tidak berubah, karena pengeluaran untuk pembayaran pokok dan 
bunga pinjaman, yang selanjutnya menambah ketergantungan pada ULN. 
Banyak Negara miskin di Afrika terjerat ULN persis karena masalah ini, 
yakni untuk membayar cicilan dan bunga dari utang yang sedang berjalan, 
pemerintah – pemerintah di Negara – Negara tersebut terpaksa membuat 
utang baru, karena tidak ada sumber lainnya. Adapun kegiatan – kegiatan 
pokok yang dilakukan untuk menurunkan beban ULN yakni :  
 
1. mengurangi secara bertahap pembiayaan pembangunan dengan 
memakai ULN, yang merupakan selisih antara pencairan pinjaman baru 
dan pembayaran pokok utang. Sejalan dengan peningkatan penerimaan 
dalam negeri, tingkat ULN diupayakan menurun setiap tahunnya.  
 
2. Membenahi mekanisme dan prosedur pelaksanaan PLN, termasuk 
perencanaan, proses seleksi, pemanfaatan, dan pengawasannya. ULN 
pemerintah harus dikelola secara transparan dan selalu dikonsultasikan 
dengan DPR dan diatur dengan UU. 
 
3. Memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai dengan prioritas 
pembangunan dan dilaksanakan secara transparan, efektif dan efesien.  
 
4. Mengkaji secara menyeluruh kemampuan setiap proyek dan 
mempertajam prioritas pengeluaran anggaran dengan memperkuat 
pengawasan yang sistemik, utamanya bagi proyek – proyek yang dibiayai 
dari ULN.  
 
5. Meningkatkan kemampuan diplomasi dan negosiasi PLN untuk 
memperoleh jangka waktu dan pola persyaratan yang memudahkan 
proses pencairan dan memperingan beban pembayaran.  
 
6. Melakukan restrukturisasi ULN, termasuk permohonan pemotongan 
utang dan penjadwalan kembali ULN dengan para donor secara transparan 
dan dikonsultasikan dengan DPR. Dalam upaya restrukturisasi utang, 
proyek – proyek yang sudah disetujui pendanaannya namun mengalami 
hambatan dalam persiapan pelaksanaannya ataupun kinerja 
pelaksanaannya sangat buruk maka proyek – proyek tersebut akan 
dibatalkan.  
 
Utang Luar Negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan Nasional 
Tidak semua negara yang digolongkan dalam kelompok negara dunia 
ketiga, atau negara yang sedang berkembang, merupakan negara miskin, 
dalam arti tidak memiliki sumberdaya ekonomi. Banyak negara dunia 
ketiga yang justru memiliki kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya 
manusia. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut 
masih bersifat potensial, artinya belum diambil dan didayagunakan secara 
optimal. Sedangkan sumber daya manusianya yang besar, belum 
sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan ketrampilannya, 
untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan 
berproduktivitas tinggi. Pada kondisi yang seperti itu, maka sangatlah 
dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang dapat digunakan sebagai 
katalisator pembangunan, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan 
dengan lebih baik, lebih cepat, dan berkelanjutan. Dengan adanya 
sumberdaya modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam 
dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan 
dikembangkan. Tetapi, pada banyak negara yang sedang berkembang, 
ketidaktersediaan 
sumberdaya modal seringkali menjadi kendala utama. Dalam beberapa 
hal. Dampak utang luar negeri terhadap pembangunan nasional  
 
1. Dampak Pinjaman luar Negeri 
pinjaman luar negeri dalam jangka pendek dapat menutup defisit APBN, 
dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN, sehingga 
memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan 
dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan 
tingkat harga umum. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan 
ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. 
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya 
pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk 
meningkatnya pendapatan per Kapita. Dalam jangka panjang, ternyata 
utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak 
negara debitur.  
 
Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat 
pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima 
oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing 
walaupun terdapat peningkatan pendapatan perkapita maupun laju 
pertumbuhan tinggi, bukan berarti bahwa Negara tersebut sudah maju 
tetapi dihitung juga dari banyaknya hutang yang dimiliki Negara tersebut.  
 
2. Solusi terhadap Utang Luar Negeri  
a. Meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan 
ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya.  
 
b. meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan 
impor. Realitas yang ada saat ini pemerintah mengambil pajak barang 
mewah  
c. Konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah 
pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan 
secara bertahap ketergantungan utang luar negeri. 
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d. menggalakan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan 
kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa 
kewirausahaan masyarakat. Negeri Indonesia ini sebenarnya kaya akan 
Sumber daya alam unggulan sehingga bila kita manfaatkan secara 
maksimal maka akan memberikan devisa negara,  
 
e. mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan 
kesejateraan yang berkeadilan dan merata  
 
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk 
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan 
(berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan 
moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara 
mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen 
utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat 
dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi 
variabel-variabel berikut:  

 Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi  
 Pola persebaran sumber daya  
 Distribusi pendapatan  

 
Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk 
mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, 
dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya 
perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui 
kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat 
pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat 
mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat 
mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.  
 
Adapun tujuan dilakukannya kebijakan fiskal dan macam-macam kebijakan 
fiskal adalah sebagai berikut : 
 
Tujuan Kebijakan Fiskal  
Adapun tujuan-tujuan dari terjadinya dan berlangsungnya kebijakan fiskal 
antaralain sebagai berikut : 

 Mencapai stabilitas perekonomian 
 Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi  
 Memperluas dan menciptakan lapangan kerja  
 Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat  
 Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. 
 Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga  

 
Permasalahan umum dalam kegiatan ekonomi adalah inflasi.  Inflasi adalah 
jumlah uang beredar dimasyarakat yang besar dibandingkan jumlah 
barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Cara-
cara dalam menghadapi inflasi melalui kebijakan fiskal antara lain sebagai 
berikut. 
 
Cara Alternatif Dalam menganggulangi Inflasi melalui Kebijakan Fiskal  
Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas keuangan akan 
berusaha mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sampai 
terciptanya keseimbangan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia.  
Mengupayakan peningkatan produksi sehingga nantinya jumlah barang 
atau jasa di masyarakat bertambah yang selanjutnya akan tercapai 
keseimbangan antara jumlah barang/jasa dengan jumlah uang yang 
beredar  
 
Keputusan Mengatasi Inflasi melalui Kebijakan Fiskal  

 Mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan 
mengoptimalkan pos-pos vital.   

 Meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan 
kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang 
tinggi untuk beberapa komponen pajak yang dianggap perlu.  

 Melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan 
yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah 
hanyalah sebagai pelengkap dalam proses pembangunan. 

 
Macam-Macam Kebijakan Fiskal  
Macam-macam kebijakan fiskal terbagi atas 2 bagian yakni macam-macam 
kebijakan fiskal berdasarkan segi teori dan macam-macam kebijakan fiskal 
berdasarkan jumlah penerimaan dan dan pengeluran, antara lain berikut 
ini.. 
 
a. Macam-macam Kebijakan Fiskal Berdasarkan Sigi Teorinya  
 
Pembiayaan Fungsional (Functional Finance) : Pembiayaan fungsional 
adalah kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran 
pemerintah dari berbagai akibat tak langsung pada pendapatan nasional 
dan bertujuan dalam peningkatan kesempatan kerja.  
 
Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach) : Pengelolaan 
anggaran adalah mengatur pengeluaran pemerintah, hutang dan 
perpajakan dalam mencapai ekonomi yang stabil.  
 
Stabilisasi Anggaran Otomatis (The Stabilizing budget) : Stabilisasi 
anggaran adalah kebijakan yang mengatur segala pengeluaran pemerintah 
dengan pertimbangan manfaat dan besarnya biaya dari berbagai 
pengeluaran dan program-program pemerintah. tujuannya adalah 
penghematan anggaran pemerintah.  
b. Macam-macam Kebijakan Fiskal Bedasarkan Jumlah Penerimaan dan 
Pengeluaran  
 

Kebijakan Anggaran Seimbang : kebijakan anggaran seimbang adalah 
kebijakan yang menyusun jumlah penerimaan dan pengeluaran sama 
besar, jadi penerimaan yang diterima pemerintah harus sama dengan 
pengelurannya dan begitupun sebaliknya. Keuntungan kebijakan ini adalah 
tidak perlu adanya lagi pinjaman baik dari dalam negeri dan luar negeri, 
sedangkan kerugiannya adalah jika perekonomian negara dalam keadaan 
kurang baik akan mengakibatkan ekonomi semakin memburuk 
 
Kebijakan Anggaran Surplus : kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan 
yang disusun dengan pendapatan/penerimaan harus lebih besar dari pada 
pengeluaran atau pengeluaran dengan sedikit tetapi 
pendapatan/penerimaan banyak. ini digunakan untuk mencegah inflasi.   
 
Kebijakan Anggaran Defisit : kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan 
yang disusun dengan cara pengeluaran lebih besar dari pada 
penerimaan/pendapatan. Ini berupakan kebalikan dari kebijakan anggaran 
surplus. Kebijakan anggaran defisit dilakukan untuk mengurangi depresi 
dan kelesungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi 
menyebabkan kekurangan anggaran.  
 
Kebijakan Anggaran Dinamis : kebijakan anggaran dinamis adalah 
kebijakan yang disusun dengan cara jumlah pengeluaran dan penerimaan 
sama besar dan lama kelamaan jumlahnya makin bertambah. kebijakan ini 
dilakukan untuk mengatasi kebutuhan yang terus bertambah sehingga 
dibutuhkan jumlah yang besar. 
 
Arti dan Tujuan Kebijakan Fiskal 
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
rangka mendapatkan dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh 
pemerintah untuk membelanjakan dananya dalam rangka melaksanakan 
pembangunan. Atau, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang 
berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Dari semua unsur 
APBN dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan 
fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional 
mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan 
masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan menaikkan pajak 
agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan 
anggaran.  
 
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya 
perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan 
memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer 
pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga 
dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat 
kesempatan kerja (N). Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kebijakan fiskal sangat 
berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara 
pendapatan negara antara lain misalnya : bea dan cukai, devisa negara, 
pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-
lain . Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya : belanja 
persenjataan , pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan 
prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan 
masyarakat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, memang keduanya 
sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.  
 
Konsep-Konsep Dasar  
 
Kebijakan Fiskal: perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan 
pajak pemerintahan pusat yang dimaksudkan untuk mencapai penggunaan 
tenaga kerja-penuh, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang 
pantas. 
 
Kebijakan Fiskal Ekspansioner: peningkatan belanja pemerintah dan/atau 
penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat 
dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk 
meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka 
pengangguran.  
 
Kebijakan Fiskal Kontraksioner: pengurangan belanja pemerintah dan/atau 
peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat 
dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol 
inflasi.  
 
Efek Pengganda: dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh 
konsumen,perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi 
pihak-pihak lain.Ketika orang ini membelanjakan pendapatannya, belanja 
tersebut menjadipendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga 
menyebabkan terjadinyapeningkatan produksi dalam suatu 
perekonomian. Efek pengganda dapat jugaberdampak sebaliknya ketika 
belanja mengalami penurunan.  
 
Kebijakan Fiskal Sisi-Penawaran: kebijakan fiskal dapat secara langsung 
mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran 
agregat. Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan 
insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang 
modal, karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih 
besar yang kemudian dapat dibelanjakan. 
 
 Masalah Dalam Kebijakan Fiskal  
•Masalah waktu  
•Pertimbangan politis  
•Respon pelaku ekonomi  
•Dampak crowding-out  
•Kondisi perekonomian dunia/luar negeri  
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Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan 
negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara 
penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga 
dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan 
yang dibiayai pengeluaran negara.  
 
 Macam-macam Kebijakan Fiskal 
1. Functional finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional  
 
2. The managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran 
 
3. The stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila 
model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya 
seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi 
 
4. Balance budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, 
namun bila terlambat penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka 
kepercayaan masyarakat akan hilang. 
 
Instrumen Kebijakan Fiskal 
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika 
mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika 
pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat 
dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya 
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan 
output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi 
pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-
variabel berikut dalam perekonomian: 

 Aggregate demand and the level of economic activity ( 
Permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi ) 

 The pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya) 
 The distribution of income (Distribusi pendapatan) 

 
Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada 
kegiatan ekonomi. Sikap tiga kemungkinan kebijakan fiskal yang netral, 
ekspansif, dan kontraktif: 
 

 Sikap netral menyiratkan kebijakan fiskal anggaran berimbang 
di mana G = T (Pemerintah pengeluaran = Pajak pendapatan). 
Pengeluaran pemerintah sepenuhnya didanai oleh penerimaan 
pajak dan hasil keseluruhan anggaran memiliki efek netral pada 
tingkat kegiatan ekonomi. 

 
 Sikap ekspansif kebijakan fiskal bersih melibatkan peningkatan 

pengeluaran pemerintah (G> t) melalui pengeluaran 
pemerintah meningkat, penurunan pendapatan pajak, atau 
kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit 
anggaran yang lebih besar atau lebih kecil daripada surplus 
anggaran pemerintah sebelumnya. 

 
 Kontraktif kebijakan fiskal (G <T) terjadi ketika bersih dikurangi 

pengeluaran pemerintah baik melalui pendapatan pajak yang 
lebih tinggi, mengurangi pengeluaran pemerintah, atau 
kombinasi keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit 
anggaran yang lebih rendah atau surplus yang lebih besar dari 
pada pemerintah sebelumnya, atau surplus sebelumnya 
pemerintah memiliki anggaran berimbang. Kontraktif kebijakan 
fiskal biasanya berhubungan dengan surplus. 

 
Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya 
menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di 
kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat 
lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini berarti 
bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan 
tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah 
maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin 
besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional 
terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam 
mempengaruhi jalannya perekonomian. 
 
Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, 
pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari 
keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana 
banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus 
menerus deficit, dan sebagainya. Bagi Negara-negara yamg sedang 
berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya 
investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Dari bagian 1 
kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu 
masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk 
memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital 
formation. Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan 
investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang 
dibutuhkan tersebut.  
 
Bentuk-bentuk kebijakan fiskal  
Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan : penstabil 
otomatik (bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara 
otomatik cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan 
ekonomi) dan kebijakan fiskal diskresioner (langkah-langkah dalam bidang 
pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat 
perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi 
masalah-masalah ekonomi yang dihadapi). Penstabil otomatik adalah 
sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga 
minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak 

proporsional, pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak 
pendapatan individu dan praktekkan hampir disemua negara. Pada 
pendapatan yang sangat rendah pendapatan seseorang tidak perlu 
membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar 
pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan yang diperoleh. 
Dibeberapa negara sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk 
memungut pajak ke atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat, 
yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan 
yang diperoleh. Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan 
anggaran yaitu: 
 
a. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance) 
kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat 
berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan 
bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.  
 
b. Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach) 
kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan 
pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap.  
 
c. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget) 
kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat 
besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Jika dilihat dari 
perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran,  
 
kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :  
 

1. Kebijakan Anggaran Seimbang Kebijakan anggaran seimbang, 
adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama 
besar dengan penerimaan.  

 
2. Kebijakan Anggaran Defisit Kebijakan anggaran defisit yaitu 

kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih 
besar daripada penerimaan.  

 
3. Kebijakan Anggaran Surplus Kebijakan anggaran surplus, yaitu 

kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih 
kecil dari penerimaan.  

 
4. Kebijakan Anggaran Dinamis Kebijakan anggaran dinamis, yaitu 

kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah 
penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin 
besar (tidak statis).  

 
Dampak kebijakan fiscal terhadap keseimbangan pasar barang-jasa  
Kebijakan fiscal dapat menggerakkan perekonomian, karena peningkatan 
pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek 
multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang 
konsumsi rumah tangga. Begitu pula halnya apabila pemerintah 
melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. 
Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan akhirnya 
mempengaruhi permintaan. 
 
Tujuan kebijakan fiscal 
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya 
perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil 
pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), 
dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat 
mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan 
kerja (N). Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran 
dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos 
penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Dengan semakin kompleknya struktur ekonomi 
perdagangan dan keungan. Maka semakin rumit pula cara penanggulangan 
infalsi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan 
fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga.  
 
Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan 
ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :  
 
a. Untuk meningkatkan laju investasi. 
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi 
disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat 
dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi 
tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijaan 
investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya 
dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu 
dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan 
terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara 
tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik 
swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan 
solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan 
inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, 
mendorong dan menghambat laju investasi.  Menurut Dr. R. N. Tripathy 
terdapat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka 
menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi volume keuangan 
pembangunan yang diperlukan diantaranya; control fisik langsung, 
peningkatan tariff pajak yang ada,penerapan pajak baru, surplus dari 
perusahaan Negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer 
dan keuangan deficit.  
 
 
b. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.  
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara 
sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan 
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cepat yang menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya 
memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara 
sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, 
peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.  
 
c. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.  
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal 
pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja 
untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta 
melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari 
pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, 
langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian 
jumlah penduduk.  
 
d. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan 
internasional  
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan 
stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. 
Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa 
boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat 
menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. 
Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang 
mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.  
 
e. Untuk menanggulangi inflasi.  
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya 
adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi 
dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot 
sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses 
inflasi. 
 
f. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional  
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan 
nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat 
dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat 
tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran 
program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor 
perekonomian.  
 
Pengaruh kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian  
Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa 
dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :  
 
a. Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu 
APBN  
b. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.  
 
 
Kebijakan anggaran emplisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat 
pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus 
pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran 
yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian 
atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan 
nasional. Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan 
raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain 
untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM 
sebagai tenaga kerja. Hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di 
situ bertambah. Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun 
kelemahan, salah satu keunggulannya adalah terdapat penertiban pada 
angka defisit dan nilai tambahan utang yang jelas dan lebih transparan 
serta bisa diawasi masyarakat. Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo 
penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan 
ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga 
pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan 
ekonomi sedang resesif. .  
 
Anggaran defisit salah satunya dengan melakukan peminjaman/hutang, 
dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara 
memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi 
kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang 
beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang 
defisit dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai 
cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, 
pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini merupakan salah 
satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit. 
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat 
pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik 
anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang 
ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan 
permintaan. 
 
Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah 
kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar 
daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan 
ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas 
(overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. Cara kerja anggara 
surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat 
pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, 
pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang 
pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana 
pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi 
yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan 
mempercepat pertumbuhan ekonomi. 
 
 

 
 
Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia melalui babak baru 
penyelenggaraan pemerintahan, dimana Otonomi daerah dilaksanakan di 
seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336. Hal ini 
menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan 
pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di 
tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pada bidang pendidikan 
yaang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan telah 
menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk. Namun, 
kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan 
penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, 
mengingat peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam 
penerimaan APBD daerah kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya 
menusia (SDM) serta kemampuan manajemen sektor pendidikan tingkat 
daerah masih terbatas. Secara umum diyakini desentralisasi fiskal akan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini dilandasi oleh 
pandangan yang menyatakan kebutuhan masyarakat daerah terhadap 
pendidikan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih 
baik dibandingkan bila langsung diatur oleh pemerintah pusat.  
 
Namun kecenderungan kearah tersebut tidak nampak karena hingga saat 
ini sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda dan DPRD) Kota dan 
Kabupaten di Indonesia merespon desentralisasi fiskal dengan menggenjot 
kenaikan PAD melalui pajak dan restribusi tanpa diimbangi peningkatan 
efektifitas pengeluaran APBD. Langkah kebijakan semacam ini dapat 
berpengaruh buruk terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
daerah serta kesejahteraan masyarakatnya. Mengingat kepentingan di 
atas, maka patut dipertanyakan hingga sejauh mana pelaksanaan 
desentralisasi fiskal dapat menimbulkan implikasi buruk terhadap aktivitas 
penyelenggaraan pendidikan di daerah kota dan Kabupaten di Indonesia. 
Berdasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” 
dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat 
dan Daerah” secara prinsip mengatur penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah mengutamakan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten 
bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah propinsi sebagai 
koodinator.  
 
Oleh karena itu, hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan 
pada daerah, kecuali lima bidang; Politik Luar Negeri, Pertahanan 
Keamanan, Peradilan, Moneter, Fiskal dan Agama. Konsekwensinya, 
terjadi peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan 
(penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah 
yang sangat besar. Menurut Suparmoko (2002) otonomi daerah 
didefinisikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah selain 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah, menumbuhkan 
prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, 
mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD), juga upaya positif untuk peningkatan kemandirian daerah 
(Suparmoko,2002).  
 
Pemerintah daerah harus berupaya menggali potensi daerah untuk 
melakukan pembiayaan pembangunan di daerah. Kunci utama penentu 
keberhasilan Pemda dalam menjawab berbagai tantangan otonomi adalah 
desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi 
otonomi daerah yakni upaya Pemda untuk memusatkan perhatiannya 
untuk memperbesar peranan PAD dalam struktur penerimaan daerah 
guna meningkatkan kemandirian keuangannya. Menurut Halim (2001), ciri 
utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah : 
 
(1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki 
kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, 
mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan;  
 
(2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh 
karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung 
oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan kata 
lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat 
otonomi fiskal daerah – yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dengan total penerimaan APBD- yang semakin meningkat. 
 
Bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, maka proporsi 
penerimaan asli (PAD) terhadap total penerimaan daerah (baik untuk 
daerah tingkat I maupun II) ternyata Indonesia jauh lebih tertinggal. 
Misalnya untuk Inggris (1983) 55%, Thailand 3 (1981) 54%, Malaysia (1981) 
80%, Pakistan (1979) 89%, Srilangka (1981) 87%, Brasil (1983) 82%, 
Perancis (1985) 57%, dan Amerika Serikat (1983) 78% (IMF Government 
Financial Statistic, 1985 dalam tesis Muktiali,2000). Sedangkan untuk 
Indonesia besarnya proporsi PAD hanya 36,17% untuk tingkat I dan 14% 
untuk tingkat II (Nota Keuangan dan RAPBN 1999/2000, Republik 
Indonesia dalam tesis Muktiali,2000).  
Sebagai contoh, studi Tampubolon et al (2002) tentang pelaksanaan 
otonomi daerah di kota besar Surabaya yang seharusnya memiliki potensi 
besar dalam kemandirian finansial, ternyata data pada tahun 2000-2002 
menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota 
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Surabaya hanya sekitar 25% dari penerimaan kota Surabaya. Fakta ini 
menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal pemerintah kota Surabaya 
terhadap uluran tangan dari Pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 
Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa lebih dari lima puluh persen 
(50%) sumber PAD di Indonesia masih bersumber dari dana perimbangan 
dimana 80% dari APBD digunakan untuk pengeluaran rutin dan kurang dari 
5% untuk pengeluaran modal (Miranda, 2007).  
 
Penelitian ini bermaksud mengetahui perkembangan derajat otonomi 
fiskal daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah dengan mengambil 
studi kasus 5 (lima) kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). Apakah terjadi peningkatan derajat otonomi fiscal 
daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dengan kata lain 
bagaimana kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD (yang 
seharusnya menjadi sumber keuangan terbesar) serta bagaimana tingkat 
ketergantungan (fiskal) daerah tehadap bantuan pusat. Penelitian ini juga 
akan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat otonomi 
fiskal dan bagaimana hubungan antar faktor tersebut. .  
 
Kerangka Pemikiran Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah 
Sekarang ini hampir semua negara menganut desentralisasi sebagai asas 
dalam sistem penyelenggaraan negara (Koswara, 1996). Menurut United 
Nations (1962) menjelaskana bagaimana proses penyerahan dari pusat ke 
daerah. Proses ini melalui dua cara yaitu dengan delegasi kepada pejabat-
pejabatnya di daerah (deconcentration) atau dengan devolution kepada 
badan-badan otonomi daerah. Koesoehatmadja (1979) membagi 
desentralisasi menjadi dua macam, yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi 
ketatanegaraan. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat 
perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna 
melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. Sedangkan desentralisasi 
adalah sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan 
kesempatan kerja kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses 
penyelenggaraan kekuasaan negara. Syafruddin (1986) menyatakan bahwa 
otonomi bermakna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan 
kemerdekaan.  
 
Di dalamnya terkandung dua aspek utama. Pertama, pemberian tugas dan 
kewenangan untuk menyelesaikan suatu urusan. Kedua, pemberian 
kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan menetapkan sendiri cara-
cara penyelesaian tugas tersebut. Dengan demikian otonomi merupakan 
kesempatan untuk menggunakan prakarsa sendiri atas segala macam nilai 
yang dikuasai untuk mengurus kepentingan umum. Rodinelli dan Cheem 
(1988) membedakan empat bentuk desentralisasi yang dijabarkan sebagai 
berikut: - Deconcentration, terbagai menjadi field administration dan local 
administration. Menurutnya desentralisasi dalam bentuk dekonsentrasi 
pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung 
jawab administratif antara departemen pusat dan pejabat pusat di 
lapangan. - Delegation to semi automous yaitu suatu pelimpahan 
pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan 
tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung 
berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. - Devolution to local 
government yaitu pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan 
di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi 
tertentu untuk dilaksanakan secara mandiri. 
 
Privatisasi (transfer of function from government to non govemnet 
institution) adalah suatu tindakan pemberian kewenangan dari 
pemerintah daerah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya 
masyarakat atau dapat juga peleburan badan pemerintah menjadi badan 
swasta. 5 Sistem Otonomi di Negara-negara Lain Pemerintah daerah di 
Inggris (local government) secara hukum memperoleh kekuasaan dari 
pusat dan berada di bawah subordinas pemerintah pusat. Pemeritah puat 
menyatakan secara terperinci kekuasaan-kekuasaan apa yang harus 
dilaksanakan dan apa yang boleh dikerjakan. Melalui undang-undang 
pemeintah daerah diserahi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk 
mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintahan. Sumber pendapatan 
daerah di Inggris berasal dari pendapatan asli daerah, pinjaman dan 
bantuan. Pendapatan asli daerah pada umumnya tidak mencukupi untuk 
membiayai perkembangan laju pertumbuhan yang cepat sehingga daerah 
banyak bergantung kepada pemberian bantuan dari pusat dengan banyak 
syarat. Di Inggris dikenal dua macam bantuan, yatu spesific grant (grant in 
aid/conditional grant) dan block grants (general grant/unconditional 
grant).  
 
Specifik grant merupakan bantuan yang diberikan kepada pemerintah 
daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasajasa publik yang telah 
ditentukan pemerintah pusat. Block grants aalah bantuan kepada 
pemerintah daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat-syarat 
tertentu. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk 
mengalokasikan dana sesuai dengan kemauan dan kehendak daerah yang 
bersangkutan. Di Perancis sistem otonomi daerah menggabungkan antara 
desentralisasi dan dekonsentrasi. Penyelenggaraan tugas-tugas 
desentralisasi dijalankan bersama-sama dengan dekonsentrasi dengan 
meletakkan kedudukan rangkap pimpinan eksekutif pemerintahan dalam 
kedudukan sebagai alat daerah (Kepala Daerah) dan alat pusat (Kepala 
Wilayah). Untuk kondisi keuangan daerah di Perancis menyerupai di 
Inggris. Pendapatan Asli Daerah di Perancis tdak mampu mencukupi 
kebutuhan biaya penyelenggaraan otonomi daerah. 
 
Diperkirakan sekitar 50% kebutuhan anggaran dipenuhi dari hasil 
pendapatan asli daerah, kekurangannya dipenuhi dari pinjaman dan 
bantuan dari pemerintah pusat. Pokok-pokok dalam Undang-undang 
Otonomi Daerah Tahun 1999 Undang-undang Pemerintah Daerah (UU NO. 
22 Tahun 1999) salah satunya mengatur tentang kewenangan daerah dan 
keuangan daerah. Dijelaskan bahwa kewenangan daerah mencakup dalam 

seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang 6 politik 
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama 
serta kewenangan bidang lainnya yang meliputi kebijakan tentang 
perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara 
makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan 
lembaga keuangan negara. Sedangkan dalam hal keuangan daerah 
dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah masih dibiayai dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan juga Anggaran 
Pendapatan Belanja Nasional (APBN).  
 
Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, 
pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan menurut 
Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (UU NO 25 Tahun 
1999) menyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam 
pelaksanaan desentralisasi adalah : 
 
 a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta 
pendapatan lain yang sah.  
 
b. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagian Daerah dari penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
dan penerimaan dari sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Dana 
Alokasi Khusus.  
 
c. Pinjaman Daerah, daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam 
negeri maupun luar negeri. Otonomi Fiskal Daerah Otonomi fiskal daerah 
adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan 
asli darah (PAD). 
 
Desentralisasi fiskal dapat diketahui dengan menghitung rasio pendapatan 
asli daerah terhadap total penerimaan daerah, rasio subsidi dan bantuan 
pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi terhadap total 
penerimaan daerah, rasio pajak pusat untuk daerah terhadap total 
penerimaan daerah dan rasio penerimaan daerah terhadap total 
penerimaan negara (Smith,1983). Dhiratanayaint (1984) menyatakan 
bahwa otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi 
keuangan dan ekonomi yang baik. Artinya pemerintah daerah semakin 
kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya 
sehingga tidak tergantung kepada pemerintah pusat. Salah satu pilar yang 
harus ditegakkan dalam mengembangkan otonomi daerah yang lebih 
nyata adalah aspek pembiayaan. Tanpa keseimbangan pemberian otonomi 
antara tanggung jawab dengan pendanaannya maka esensi otonomi 
menjadi kabur (Basri, 1999).  
 
Sementara menurut Ichlasul Amal (1999) keterkaitan antara desentralisasi 
dan penerimaan asli daerah (PAD) yang paling realistis adalah bahwa 
desentralisasi memungkinkan pemberdayaan sosial, memberikan 
keleluasan kepada daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial 
ekonomi yang cepat di tingkat lokal sehingga memungkinkan untuk 
menggali potensi PAD secara maksimal. Penelitian Sebelumnya Lodewyk 
(1999) meneliti masalah otonomi keuangan daerah tingkat II di Propinsi 
Sulawesi Utara. Menurutnya faktor yang paling berpengaruh terhadap 
derajat otonomi fiskal Dati II di Sulawesi Utara adalah tingkat bantuan 
pemerintah yang menunjukkan hubungan positif. Sementara kemampuan 
ekonomi dan transfer pemerintah menunjukkan pengaruh yang bervariasi 
ada yang positif ada negatif. Syukur (1999) melakukan penelitian 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi keuangan di 
Kabupaten Ende (Nusa Tenggara Timur). 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perkembangan ekonomi dan 
bantuan umum berpengaruh positif terhadap otonomi keuangan; 
sementara transfer pemerintah tidak signifikan terhadap otonomi 
keuangan. Nanga (1991) melakukan penelitian pada Daerah Tingkat II 
Malang, Probolinggo dan Trenggalek di Jawa Timur Hasil penelitian 
menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan 
Penerimaan Asli Daerah (PAD) pada umumnya masih sangat rendah dan 
ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat masih tinggi. Variabel yang 
berpegaruh terhadap derajat otonomi fiskal daerah adalah tingkat 
perkembangan ekonomi daerah dan bantuan pemerintah pusat. Utomo 
(1996) mengemukakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan otonomi daerah.  
 

 Pertama, kondisi lingkungan yaitu terdapatnya dukungan infra 
dan supra struktur politik dalam mewujudkan pelaksanaan 
otonomi daerah.  

 Kedua, hubungan antar organisasi yang berkaitan dengan 
jalannya pemerintahan daerah.  

 Ketiga, sumber daya, meliputi kemampuan keuangan daerah 
dan dukungan dari pusat berupa bantuan/subsidi keuangan 
serta potensi/kemampuan ekonomi daerah.  

 Keempat, kemampuan aparatur pelaksana dalam 
melaksanakan tugas. Reformasi yang digulirkan di negeri ini 
memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap 
tatanan pemerintahan di Indonesia.  

 
Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah 
yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 
Kebijakan tersebut memberikan angin segar terhadap kejumudan sistem 
sentralistik yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan pembangunan. 
Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan 
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam 
membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.  
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Lahirnya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti 
dengan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah. 
Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif 
dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, yang 
harapanya terjadi efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan 
pemerintahan di daerah serta mampu menjadi solusi atas ketimpangan 
antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang 
kurang adil. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah 
dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan 
dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan 
kewenangan yang diaturnya. Implikasinya terhadap daerah adalalah 
menjadikan daerah memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah 
pemerataan pembangunan dan pengelolaan kepemerintahan secara 
mandiri. Sebagai pelaksana utama pembangunan didaerahnya daerah 
memiliki kewajiban dalam melaksanakan program- program pembangunan 
yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya.  
 
Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Daerah 
memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri 
dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakatnya. Daerah 
diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri 
dan mampu memenuhi kepentingan masyarakat setempat sesuai 
peraturan perundangan. Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah ini 
adalah untuk mendukung pembangunan nasional di negeri ini demi 
tercapainya pemerataan kapasitas daerah dari berbagai aspek. Pemerintah 
daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya dalam menjalankan otonomi seluas- luasnya berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan antara pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota saling terkait, 
tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan. Salah satu 
wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi 
dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal 
atau desentralisasi fiskal.  
 
Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada 
daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan 
kewenangan dalam menggali sumber- sumber penerimaan sesuai dengan 
potensi yang dimiliki. Undang- undang Nomor 25 tahun 1999 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang 
kemudian diganti dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah mengatur hubungan keuangan antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah[1]. Kebijakan tersebut 
mengatur kewenangan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah 
dan dana transfer dari pemerintah pusat. Prinsip dari desentralisasi fiskal 
tersebut adalah money folow functions, dimana pemerintah daerah 
mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan 
pembangunan di daerahnya.  
 
Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber- 
sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar 
mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 
Disamping pemerintah pusat juga memberikan dana transfer yang dapat 
dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan 
pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah lainnya. Untuk 
meminimilaisir ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 
Pusat melalui dana transfer tersebut, daerah dituntut dapat 
mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya. 
Sumber- sumber pendapatan asli daerah tersebut berupa: pajak daerah, 
retribusi daerah, laba usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah. 
Undang- undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah mengamanatkan bahwa daerah 
boleh meningkatkan pendapatan asli daerahnya sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.  
 
Kemudian dengan ditetapkannya Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan 
desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber- sumber 
penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan 
tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali 
sumber- sumber pendapat asli daerahnya dari komponen- komponen 
pajak dan retribusi daerah. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal 
mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, 
sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya 
tujuan otonomi itu sendiri. Menurut Halim (2007), ketergantungan kepada 
bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung 
oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejalan dengan 
Waluyo, (2007) yang mengatakan bahwa idealnya semua pengeluaran 
daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) sehingga daerah dapat benar- benar otonom, tidak lagi tergantung 
ke pemerintah pusat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
memiliki peran yang sangat sentral dalam membiayai pelaksanaan 
pemerintahan daerah.  
 
Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pusat Daerah disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan 
kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 
sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Santosa 
dan Rahayu (2005) menyebutkan bahwa PAD sebagai salah satu 

peneriamaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin 
besar PAD maka menunjukan bahwa daerah mampu melaksanakan 
desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat 
berkurang. Namun demikian kebijakan- kebijakan desentralisasi fiskal yang 
ada tidak sertamerta dapat membangun kemandirian daerah dengan 
cepat.  
 
Landiyanto (2005) dalam penelitiannya tentang Kinerja Keuangan Dan 
Strategi Pembangunan Kota Di Era Otonomi Daerah Di Kota Surabaya 
menemukan bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi 
karena belum optimalnya penerimaan dari PAD dan belum optimalnya 
pendapatan/laba BUMD. Sampai saat ini potensi pendapatan asli daerah 
masih menitikberatkan pada perolehan pajak dan retibusi daerah. Butuh 
waktu yang lama untuk membangun kemandirian daerah dalam 
membiayai anggaran pengeluaran belanja daerah minimal belanja 
pegawainya. Sampai saat ini ketergantungan daerah terhadap pemerintah 
pusat melalui dana perimbangan masih cukup besar. Kawung (2008) 
meneliti kemampuan keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih 
rendah yakni sebesar 30,66% terhadap penerimaan daerah, yang artinya 
peranan PAD masih kurang dan perlu ditingkatkan. Dari uraian diatas 
menunjukan bahwa kemampuan keuangan daerah yang direpresentasikan 
dari pendapatan asli daerah (PAD) masih menitik beratkan pada 
komponen pajak dan retribusi. Kemampuan PAD dalam mengurangi 
ketergantungan masih perlu di teliti dalam perannya mengakomodasi 
pembiayaan belanja daerah minimal belanja rutinnya. Kapasitas PAD 
sebagai salah satu indikator pembentuk kemandirian sebuah daerah perlu 
di teliti dan dievaluasi selama perjalanan desentralisasi fiskal di negeri ini 
 
KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL 
Implementasi otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab 
beserta desentralisasi fiskal yang mengikutinya, saat ini telah memasuki 
dasawarsa kedua. Perlu dipahami bahwa otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan 
dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan bukan tujuan 
bernegara itu sendiri. Instrumen ini digunakan agar pencapaian tujuan 
bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat lebih mudah dicapai. 
Oleh karena itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan dengan 
menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan 
pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah 
daerah. Dekatnya tingkat pemerintahan dengan masyarakatnya 
diharapkan dapat membuat kebijakan fiskal daerah akan benar-benar 
sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah. 
 
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan 
dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU 
ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah 
daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Selain 
itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai 
kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada 
masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi 
pembangunan daerah. Kedua UU pokok dan UU mengenai pajak daerah 
dan retribusi daerah tersebut di atas, pada dasarnya dihubungkan dalam 
suatu prinsip dasar yang sering disebut sebagai money follows function. 
Dengan prinsip ini, fungsi yang telah diserahkan ke daerah melalui UU 
Nomor 32 Tahun 2004 diikuti dengan pendanaan untuk menyelenggarakan 
fungsi-fungsi dimaksud. Namun, perlu dipahami bahwa ketersediaan 
pendanaan selalu mempunyai constraint (kendala), karena pada dasarnya 
anggaran selalu terbatas. Oleh karena itu, UU Nomor 33 Tahun 2004 
mengatur sumber-sumber pendanaan yang terbatas tersebut yang bisa 
digunakan oleh daerah, yaitu melalui pemanfaatan sumber di daerah itu 
sendiri maupun melalui transfer ke daerah. 
 
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, instrumen utama yang 
digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah 
untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. Meskipun 
kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah masih 
sangat terbatas, tetapi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan peran 
pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). Secara nominal, pada tahun 2009 dan 2010 jumlah 
keseluruhan PAD untuk provinsi dan kabupaten/kota masing-masing 
sebesar Rp62,6 triliun (16,5 persen dari total pendapatan APBD) dan 
Rp71,8 triliun (17,9 persen dari total pendapatan APBD). UU Nomor 28 
Tahun 2009 yang baru saja dikeluarkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 
2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan taxing power daerah, 
yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang 
sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, 
peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian 
diskresi penetapan tarif pajak. Mengingat bahwa pajak daerah dan 
retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri masih sangat 
terbatas, maka Pemerintah melakukan transfer ke daerah untuk 
mendukung pendanaan penyelenggaraan fungsi-fungsi yang telah 
diserahkan ke daerah.  
 
Transfer ke daerah direalisasikan dalam bentuk transfer Dana 
Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Alokasi transfer 
ke daerah terus meningkat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah 
dan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001. Pada tahun 2005, 
alokasi transfer ke daerah sebesar Rp150,5 triliun dan terus meningkat 
hingga menjadi Rp344,6 triliun pada APBN-P tahun 2010. 
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Apabila dilihat dalam konteks yang lebih luas, maka sebenarnya dana 
Pemerintah yang bergulir ke daerah pada dasarnya tidak hanya yang 
dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Di daerah, 
Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk membiayai program dan 
kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah dalam bentuk 
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Jumlah dana tersebut 
akan menjadi lebih besar lagi apabila ditambahkan dengan dana yang 
digulirkan ke daerah melalui program nasional yang menjadi Bagian 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, seperti Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS), serta program nasional melalui subsidi yang sebagian besar juga 
dibelanjakan di daerah, seperti subsidi energi dan subsidi non-energi. 
Besarnya dana yang bergulir ke daerah, baik yang dikelola dalam APBD 
maupun APBN pada tahun 2010 mencapai hingga 60,62 persen dari total 
belanja dalam APBN-P Tahun 2010 (lihat Grafik V.1).  
 

 
 

 
 

 
 
Dalam konteks pendanaan desentralisasi, hal yang sangat krusial untuk 
dilihat adalah efektivitas dana yang semakin besar bergulir ke daerah 
dibelanjakan oleh daerah dan dampak kepada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, antara lain dipengaruhi oleh kebijakan belanja 
masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan belanja pemerintah daerah 
dapat tercermin dari besaran alokasi belanja untuk tiap fungsi dan jenis 
belanja. Berdasarkan fungsi, pada tahun 2009 belanja daerah yang 
digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum menempati 
urutan teratas yaitu 33,7 persen dari total belanja daerah, dan belanja 
daerah yang digunakan untuk mendanai fungsi pendidikan mencapai 26 
persen, fungsi perumahan dan fasilitas umum 17,1 persen, dan fungsi 
kesehatan 8,8 persen. Sementara itu, berdasarkan jenis belanja, maka 
porsi belanja pegawai untuk kabupaten/kota masih menempati peringkat 
tertinggi yaitu mencapai 44,8 persen di tahun 2010, belanja modal 
mencapai 21,7 persen dan belanja barang 18,5 persen, serta sisanya 
sebesar 15,1 persen untuk jenis belanja lainnya. 
 
Seiring dengan peningkatan dana yang didesentralisasikan dan diikuti 
dengan upaya percepatan realisasi belanja dan peningkatan kualitas 
belanja, telah terjadi perbaikan dalam berbagai indikator tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Dalam dua tahun terakhir, tingkat kemiskinan 
telah menurun relatif signifikan pada sebagian besar provinsi. Demikian 
pula, tingkat pengangguran di sebagian besar daerah telah mengalami 
penurunan yang relatif cukup signifikan. Di samping itu, dalam lima tahun 
terakhir telah terjadi peningkatan pemerataan pembangunan daerah yang 

tercermin dari semakin membaiknya indikator statistik pemerataan PDRB 
antarprovinsi 
 
Kebijakan desentralisasi fiskal ke depan diarahkan pada upaya untuk 
melakukan penguatan taxing power daerah dan perbaikan kebijakan 
transfer. Penguatan taxing power ke daerah telah diawali dengan terbitnya 
UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan menyerahkan sebagian kewenangan 
perpajakan ke daerah, terutama dilakukan melalui penyiapan daerah 
untuk menghadapi transisi pengalihan beberapa jenis pajak pusat menjadi 
pajak daerah, baik melalui penguatan sistem di daerah maupun capacity 
building. Sementara itu, kebijakan anggaran transfer ke daerah pada tahun 
2011 akan diarahkan diantaranya untuk mendukung kesinambungan fiskal 
nasional (fiscal sustainability) dalam rangka kebijakan ekonomi makro. 
Dengan demikian, kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional dapat 
dicapai. 
 
Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Tahun 2005 - 2010 
 
Perkembangan Kebijakan Desentralisasi Fiskal 
Hakikat dari hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 
pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari prinsip money follows 
function, yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan. 
Dalam implementasinya, seiring dengan penyerahan kewenangan kepada 
daerah, maka kepada daerah diberikan sumber-sumber pendanaan untuk 
melaksanakan kewenangan tersebut. Mekanisme pendanaan atas 
kewenangan yang telah diserahkan ke daerah tersebut dilakukan melalui 
azas desentralisasi. Di samping itu, untuk melaksanakan kewenangan yang 
masih dipegang oleh Pemerintah, karena alasan efisiensi dan efektivitas 
seringkali pelaksanaannya dilaksanakan di daerah melalui azas 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
 
Dalam konteks pelaksanaan azas desentralisasi, salah satu bentuk 
dukungan pendanaan kepada daerah dilakukan melalui pemberian sumber 
perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah. 
Mengingat sumber tersebut sangat terbatas, maka kepada daerah 
diberikan dukungan pendanaan melalui transfer dari Pemerintah dalam 
bentuk Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. 
Selain sumber penerimaan dari daerah sendiri dan transfer dari 
Pemerintah, daerah juga diberi kewenangan untuk melakukan pinjaman 
dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah, dan juga penerimaan 
dalam bentuk hibah baik yang berasal dari Pemerintah maupun pihak lain. 
Pemberian sumber penerimaan daerah sendiri terutama dilakukan melalui 
kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.  
 
Kebijakan mengenai perpajakan daerah dan retribusi daerah telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku efektif sejak 1 Januari 
2010. Ada empat kebijakan mendasar yang diatur dalam UU Nomor 28 
Tahun 2009.  
 

 Pertama adalah closed-list system untuk jenis pajak dan 
retribusi yang bisa dipungut oleh daerah. Hal ini dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia 
usaha tentang jenis pungutan yang harus mereka bayar.  

 Kedua adalah penguatan local taxing power. Hal ini dilakukan, 
antara lain melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi 
daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak dan retribusi 
daerah (seperti pajak rokok dan pengalihan PBB menjadi pajak 
daerah), meningkatkan tarif maksimum beberapa jenis pajak 
daerah, serta pemberian diskresi penetapan tarif pajak.  

 Ketiga adalah perbaikan sistem pengelolaan pajak daerah dan 
retribusi daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak provinsi 
yang lebih ideal dan kebijakan earmarking jenis pajak daerah 
tertentu (seperti earmarking sebagian Pajak Kendaraan 
Bermotor untuk pemeliharaan jalan).  

 Keempat adalah peningkatan efektivitas pengawasan pungutan 
daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan represif 
menjadi preventif dan korektif. Selain penerimaan sendiri, 
sumber pendanaan kebijakan transfer ke daerah tersebut 
dilakukan melalui alokasi Dana Perimbangan dan Dana Otonomi 
Khusus dan Penyesuaian.  

 
Dalam pelaksanaannya, Dana Perimbangan harus dilihat sebagai satu 
kesatuan yang utuh karena masing-masing komponen mempunyai tujuan 
yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Dana Bagi Hasil (DBH) 
merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara 
Pemerintah dan daerah. Disadari bahwa instrumen DBH tersebut 
menimbulkan kesenjangan fiskal antardaerah karena adanya variasi 
sumber daya antardaerah. Oleh karena itu, instrumen Dana Alokasi Umum 
(DAU) ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah. Di samping 
itu, untuk membantu daerah dengan kemampuan keuangan yang relatif 
rendah, dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung 
pencapaian tujuan dan prioritas nasional serta meningkatkan pemerataan 
akses terhadap layanan publik. 
 
Penyempurnaan terus dilakukan terhadap ketiga komponen transfer 
tersebut, antara lain, melalui peningkatan akurasi data DBH sehingga 
penetapan alokasi dan penyaluran DBH dapat dilakukan secara tepat 
waktu dan tepat jumlah, penyempurnaan formulasi DAU melalui 
penerapan pembobotan masing-masing variabel yang diarahkan untuk 
pemerataan kemampuan keuangan daerah, serta penajaman kriteria DAK 
agar lebih tepat sasaran. 
Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja daerah, mulai tahun 2010 
kepada daerah diberikan Dana Insentif Daerah (DID), yang pada dasarnya 
merupakan penghargaan kepada daerah yang berprestasi dari segi 
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pengelolaan keuangan dan perekonomian daerah. Dana tersebut 
dialokasikan berdasarkan capaian output dan outcome pembangunan 
daerah. Selanjutnya, untuk memperkuat pendanaan daerah dan sekaligus 
memacu percepatan pembangunan ekonomi daerah, maka daerah juga 
diberikan kesempatan untuk melakukan pinjaman daerah. Pelaksanaan 
pinjaman daerah harus dilakukan dengan hati-hati (prudent), mengingat 
bahwa penerimaan pinjaman harus dikembalikan dananya dan 
mengandung konsekuensi biaya, seperti bunga.  
 
Oleh karena itu, kebijakan pinjaman yang ada sampai saat ini dimaksudkan 
untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan mengatur batasan pinjaman, 
sumber pinjaman, jenis dan jangka waktu pinjaman, penggunaan 
pinjaman, persyaratan pinjaman, prosedur pinjaman daerah, dan 
pelaporan pinjaman beserta sanksinya. Dalam pelaksanaannya, pinjaman 
daerah harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, 
seperti pemerintah daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman 
pihak lain, pendapatan daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman 
daerah kecuali untuk proyek yang dibiayai dari obligasi daerah, 
pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung ke luar 
negeri, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan 
ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD 
tahun sebelumnya, Debt Service Coverage Ratio paling sedikit 2,5 (dua 
koma lima), dan tidak melampaui batas maksimal defisit APBD masing-
masing daerah yang dapat dibiayai dari pinjaman daerah.  
 
Dalam periode ini, hibah kepada daerah mengalami perkembangan yang 
signifikan, terutama setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 168 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah dan PMK Nomor 169 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah 
Daerah. Kebijakan hibah kepada daerah sampai saat ini diarahkan pada 
peningkatan transparansi dan akuntabilitas dana hibah yang diterima oleh 
daerah dari Pemerintah, terutama yang bersumber dari penerusan hibah 
dari luar negeri. Di samping dukungan kebijakan dan pendanaan dalam 
bentuk dana desentralisasi, dalam upaya peningkatan sinergitas antara 
pusat dan daerah, Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk 
membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
di daerah melalui Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan dana 
untuk melaksanakan program dan kegiatan instansi vertikal di daerah. 
Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup 
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi 
vertikal pusat di daerah.  
 
Sementara itu, Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari 
APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa, yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas 
pembantuan. Pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta 
besaran pendanaan yang tersedia bagi penyelenggaraan dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, proses 
perencanaan dan penganggaran dana dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan terhadap program dan kegiatan yang akan 
didekonsentrasikan/ditugaskan disusun dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan 
kebutuhan pembangunan di daerah. Ketiga parameter penyusunan 
perencanaan dan penganggaran itu mengandung makna bahwa 
pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan disesuaikan 
dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan Pemerintah Pusat 
serta mempertimbangkan besarnya transfer belanja Pusat ke daerah dan 
kemampuan keuangan daerah, agar alokasi dana dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak terkonsentrasi di 
suatu daerah tertentu. Selain itu, penyusunan perencanaan dan 
penganggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga diarahkan agar 
sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas 
pembangunan daerah. 
 

 
 
Kebijakan Industri Nasional 
Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam 
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri 
Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 
2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju 
Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala 
Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah 
harus terwujud. Sebagai negara industri maju baru, sektor industri 
Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:  
 
1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 
2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar,  
3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan 
dalam),  
4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan 
penciptaan pasar,  
5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya 
saing internasional industri, 

6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh 
dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri 
non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi 
industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati 
kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 s.d 2020 industri 
harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-
masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.  
 
Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya 
terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang 
mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa strategic 
outcomes yang terdiri dari:  
 
1) Meningkatnya nilai tambah industri, 
2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri,  
3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri,  
4) Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri 
yang hemat energi dan ramah lingkungan,  
5) Menguat dan lengkapnya struktur industri,  
6) Meningkatnya persebaran pembangunan industri, serta  
7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.  
 
Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian 
Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya 
saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan 
daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 
35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan 
diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing 
internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, 
melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri 
daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut 
membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. 
Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri 
Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti 
Industri Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan 
yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah.  
 
Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri 
prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna 
memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang 
ekonomi termasuk dukungan perbankan. Saat ini telah tersusun 35 
Roadmap Pengembangan Klaster Industri Prioritas, yakni:  
 
1. Industri Agro, terdiri atas:  
(1) Industri pengolahan kelapa sawit;  
(2) Industri karet dan barang karet;  
(3) Industri kakao;  
(4) Industri pengolahan kelapa;  
(5) Industri pengolahan kopi;  
(6) Industri gula;  
(7) Industri hasil Tembakau;  
(8) Industri pengolahan buah;  
(9) Industri furniture;  
(10) Industri pengolahan ikan;  
(11) Industri kertas;  
(12) Industri pengolahan susu. 
 
2. Industri Alat Angkut, meliputi:  
(13) Industri kendaraan bermotor;  
(14) Industri perkapalan;  
(15) Industri kedirgantaraan;  
(16) Industri perkeretaapian.  
 
3. Industri Elektronika dan Telematika:  
(17) Industri elektronika;  
(18) industri telekomunikasi;  
(19) Industri komputer dan peralatannya  
 
4. Basis Industri Manufaktur, mencakup:  
 
Industri Material Dasar:  
(20) Industri besi dan baja;  
(21) Industri Semen;  
(22) Industri petrokimia; 
(23) Industri Keramik 
 
Industri Permesinan:  
(24) Industri peralatan listrik dan mesin listrik;  
(25) Industri mesin dan peralatan umum.  
 
Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja:  
(26) Industri tekstil dan produk tekstil;  
(27) Industri alas kaki; 
 
5. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu:  
(28) Industri perangkat lunak dan konten multimedia;  
(29) Industri fashion;  
(30) Industri kerajinan dan barang seni.  
 
 
 
6. Industri Kecil dan Menengah Tertentu:  
(31) Industri batu mulia dan perhiasan;  
(32) Industri garam rakyat;  
(33) Industri gerabah dan keramik hias;  

5. ANALISIS KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN DAN 

KAITANNYA DENGAN INVESTASI DI INDONESIA  
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(34) Industri minyak atsiri;  
(35) Industri makanan ringan.  
 
Adapun provinsi yang telah menyusun roadmap industri unggulan 
provinsinya terdiri dari 18 provinsi yakni:  
 
1) D.I. Yogyakarta,  
2) Sulawesi Tengah,  
3) Papua,  
4) Sumatera Barat,  
5) Sumatera Selatan,  
6) Lampung,  
7) Kalimantan Timur,  
8) Sulawesi Selatan,  
9) Gorontalo,  
10) Nusa Tenggara Timur,  
11) Nusa Tenggara Barat,  
12) Nanggroe Aceh Darussalam,  
13) Riau,  
14) Kepulauan Riau,  
15) Kepulauan Bangka Belitung,  
16) Kalimantan Barat,  
17) Sulawesi Tenggara,  
18) Sulawesi Utara.  
 
Sedangkan kabupaten/kota yang telah menyusun roadmap kompetensi 
inti industri kabupaten/kotanya terdiri dari 5 kabupaten/kota sebagai 
berikut:  
 
1) Kota Pangkalpinang,  
2) Kabupaten Luwu,  
3) Kota Palopo,  
4) Kabupaten Maluku Tengah,  
5) Kabupaten Maluku Tenggara.  
 
Sementara kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses kajian.  
 
KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL 
 
Semakin membaiknya perekonomian Indonesia serta kondisi riil pascakrisis 
ekonomi akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. 
Lima tahun setelah terjadinya krisis ekonomi pertumbuhan sektor industri 
masih sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhannya 
pada saat sebelum krisis. Upaya mempercepat pembangunan, 
membangun kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya ke seluruh wilayah dengan cara memberikan kesempatan kepada 
daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang 
dimiliki, telah dilakukan dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah. Di sisi lain, isu-isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia terkait 
dengan sektor industri telah bergerak begitu cepat, secara kasat mata 
negara-negara maju lebih siap sehingga cenderung lebih mampu 
memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan negara-negara sedang 
berkembang.  
 
Dalam upaya mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung 
pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak negatif 
globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan di masa yang 
akan datang, diperlukan suatu arahan dan kebijakan yang jelas dalam 
jangka menengah, maupun jangka panjang yang tertuang dalam sebuah 
dokumen Kebijakan Industri Nasional. Kebijakan Industri Nasional tersebut 
mencakup Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri 
Nasional dan Fasilitas Pemerintah. Kebijakan Industri Nasional dimaksud 
disusun bersama seluruh pemangku kepentingan yaitu Kamar Dagang dan 
Industri (KADIN), lembaga pendidikan, lembaga litbang, daerah, dan 
sebagainya. Arah dan kebijakan industri nasional yang disepakati bersama, 
sangat dibutuhkan agar industri tidak tumbuh secara alami tanpa kejelasan 
akan bentuk bangun industri yang akan terjadi, yang akan menimbulkan 
dampak pemborosan sumber daya pembangunan (inefisiensi) dan tidak 
terwujudnya tujuan pembangunan industri yang diinginkan.  
 
Industri dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah 
bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi 
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, 
termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri 
nasional yang tangguh ditujukan untuk mencakup kemampuan produksi 
nasional di semua sektor (primer, sekunder dan tersier), namun lingkup 
kebijakan yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden ini dibatasi untuk 
Sektor Industri Pengolahan/Manufaktur Non-Migas, beserta Sektor Jasa 
Industri yang sangat erat terkait. Sektor Industri Migas diatur tersendiri 
dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya 
alam, sedangkan sektor Jasa Industri lainnya diatur tersendiri dalam rezim 
peraturan perundang-undangan di bidang sektoral.  
 
Industri Pengolahan/Manufaktur adalah semua kegiatan ekonomi yang 
menghasilkan barang dan jasa yang bukan tergolong produk primer. Yang 
dimaksudkan dengan produk primer adalah produk-produk yang tergolong 
bahan mentah, yang dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya 
alam hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan, dengan 
kemungkinan mencakup produk pengolahan awal sampai dengan bentuk 
dan spesifikasi teknis yang standar dan lazim diperdagangkan sebagai 
produk primer.  
 

Potensi Sumber Daya Ekonomi Pendukung Industri  
Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat potensial untuk 
menumbuhkembangkan industri berbasis sumber daya alam. Sumber daya 
alam dimaksud antara lain berupa cadangan hutan produksi yang 
beragam, serta hutan tanaman keras (tanaman perkebunan); potensi 
sumber daya kelautan dan perikanan; potensi sumber daya migas sebagai 
bahan baku industri petrokimia dan industri lainnya; sumber daya mineral 
dan batubara, dan sebagainya. Selain sumber daya alam, letak Indonesia 
yang sangat strategis dan berada di posisi silang antara dua samudera dan 
dua benua dapat mengakomodasi kepentingan berbagai negara serta kerja 
sama yang saling menguntungkan dengan negara- negara di sekelilingnya.  
 
Geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang tersebar  lokasinya, 
dan penduduknya yang besar merupakan pasar “captive” bagi berbagai 
industri seperti industri sandang, industri pangan, industri perkapalan, 
industri kedirgantaraan, industri kendaraan angkut darat, dan sebagainya. 
Keragaman suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat penduduk 
merupakan potensi bagi persatuan dan kesatuan bangsa menuju 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sebagai wujud 
kebhinnekaan. Faktor keragaman ditambah dengan jumlah penduduk 
Indonesia yang besar tersebut tidak saja dapat merupakan modal bagi 
tumbuhnya industri (khususnya industri kecil dan menengah) yang 
berbasis tenaga kerja, tetapi juga peluang bagi tumbuhnya sektor industri 
yang berbasis padat ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan daya 
kreatif.  
 
Proses pembangunan industri akan diarahkan untuk menerapkan prinsip-
prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada 
beberapa aspek diantaranya aspek pembangunan lingkungan hidup dan 
pengembangan teknologi. Aspek pembangunan lingkungan hidup 
dilakukan dengan menerapkan pencegahan dan pengendalian 
pencemaran melalui penerapan sistem manajemen pencegahan dan 
pengendalian pencemaran, efisiensi penggunaan energi yang tak 
terbarukan melalui audit dan konservasi energi, pengurangan emisi gas 
karbon dioksida (CO2) dan gas-gas efek rumah kaca melalui pemanfaatan 
Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism), 
penggunaan bahan baku yang lebih akrab lingkungan, efisiensi 
penggunaan sumber daya air dan promosi penerapan tanggung jawab 
sosial perusahaan. Di bidang pengembangan teknologi bagi industri, 
pembangunan diarahkan kepada pengembangan teknologi yang mampu 
mengejar ketertinggalan industri Indonesia dari negara lain, 
pengembangan teknologi bersih, pengembangan diversifikasi energi, 
pengembangan teknologi tepat guna dan pengembangan kemampuan 
infrastruktur teknologi industri.  
 
Dalam pengembangan industri, perangkat teknologi yang tidak tersedia di 
dalam negeri dilakukan pemilihan perangkat teknologi, dan jika teknologi 
tersebut telah diterapkan perlu dilakukan audit teknologi. Selain aspek 
tersebut diatas, kecenderungan yang terjadi di dunia lainnya yang harus 
dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan industri, antara lain fluktuasi 
harga minyak dan energi yang tinggi; meningkatnya harga-harga komoditi; 
melemahnya nilai tukar mata uang dollar AS; peningkatan intensitas yang 
tinggi dariperusahaan-perusahaan multinasional di seluruh dunia; 
tingginya investasi di bidang lingkungan dan produk-produk baru 
kesehatan; meningkatnya dalam jumlah yang tinggi masyarakat kelas 
menengah baru di dunia; menurunnya tarif pajak di berbagai belahan 
dunia; terjadinya kecenderungan perubahan dari tenaga upah murah ke 
tenaga ahli murah (Cheap Brain Power).  
 
Keadaan Dan Masalah Yang Dihadapi Industri  
Pola perubahan struktur ekonomi Indonesia agaknya sejalan dengan 
kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai 
negara, dimana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, sementara 
kontribusi sektor industri dan lainnya cenderung meningkat. 
Perkembangan industri hingga tahun 2006 tercatat bahwa cabang-cabang 
industri yang memberikan sumbangan tinggi terhadap pembentukan PDB 
(Product Domestic Bruto) industri pengolahan non migas. Kinerja ekspor 
industri non-migas setelah krisis perkembangannya juga menunjukkan 
kecenderungan meningkat yang menunjukkan kian pentingnya industri 
non-migas dalam perekonomian. Walaupun kinerja ekspor terus 
meningkat namun ekspor non-migas masih sangat bergantung pada 
industri yang menggunakan sumber daya alam dan padat karya seperti 
tekstil dan produk tekstil, kayu dan barang dari kayu, sepatu. Di lain pihak, 
sudah mulai terlihat peningkatan ekspor beberapa produk industri 
berteknologi tinggi seperti besi baja, mesin dan kendaraan bermotor, 
elektronika, serta kimia dasar.  
 
Meskipun industri sudah menunjukkan berbagai keberhasilan, namun 
terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang harus segera 
diselesaikan, yaitu:  
 
a) Makro: antara lain lemahnya prasarana dan sarana; ekonomi biaya 
tinggi; kesenjangan pembangunan daerah; masih lemahnya penguasaan 
teknologi.  
 
b) Meso: belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM); 
penurunan kinerja di beberapa cabang industri terutama cabang industri 
kayu dan produk kayu, serta tekstil dan produk tekstil; dan keterbatasan 
industri berteknologi tinggi.  
 
c) Industri: masih terbatasnya pasokan bahan baku dan energi; tingginya 
impor bahan baku dan penolong, walaupun sejak krisis telah mencapai 
banyak kemajuan dalam penggunaan bahan baku dan penolong lokal; 
keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen; terbatasnya 
penerapan standardisasi; masih belum optimalnya kapasitas produksi; 
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masih terbatasnya penguasaan pasar domestik; ketergantungan ekspor 
hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan; tingginya 
penyelundupan; terbatasnya pengembangan merek lokal.  
 
BANGUN INDUSTRI NASIONAL  
Penentuan arah kebijakan industri nasional jangka panjang mengacu pada 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 
(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), sedangkan untuk jangka 
menengah pada Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional Kabinet 
Indonesia Bersatu dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 - 2009 (Peraturan Presiden 
Nomor 7 Tahun 2005). Arah pembangunan industri tertuang dalam Bab 18 
RPJMN tentang Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur. Dalam 
jangka panjang, pembangunan industri harus memberikan sumbangan 
sebagai berikut:  
 
a) Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat;  
 
b) Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses 
industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap 
berpegang kepada nilai-nilai luhur bangsa;  
 
c) Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha 
bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak 
pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era 
globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia;  
 
d) Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam 
pertahanan diri dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta 
ikut menunjang penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.  
 
Pada tahun 2025, industri nasional diharapkan mempunyai ciri-ciri sebagai 
berikut: 
a) Industri Manufaktur sudah masuk kelas dunia (World Class);  
b) Potensi pertumbuhan dan struktur yang kuat dan prime mover 
ekonomi;  
c) Kemampuan yang seimbang dan merata antar skala usaha;  
d) Peranan dan kontribusinya tinggi terhadap ekonomi nasional;  
e) Struktur industri dari berbagai aspek untuk mendukung pembangunan 
yang berkelanjutan.  
 
Penentuan bangun industri pada tahun 2025 dilakukan melalui beberapa 
analisis pendekatan sebagai berikut :  
 
a) Memilih industri yang memiliki daya saing tinggi, yang diukur 
berdasarkan analisis daya saing internasional, untuk didorong agar tumbuh 
dan berkembang menjadi tulang punggung sektor ekonomi di masa akan 
datang;  
 
b) Memilih produk-produk unggulan daerah (provinsi, kabupaten/kota) 
untuk diolah dan didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi 
kompetensi inti industri daerah, dan menjadi tulang punggung 
perekonomian regional;  
 
c) Memilih dan mendorong tumbuhnya industri yang akan menjadi industri 
andalan masa depan. Bangun industri masa depan dikembangkan terpadu 
dengan pengembangan sektor pertanian, kelautan, kehutanan, 
pertambangan, sumber daya manusia industrial serta pengembangan 
kemampuan penelitian dan pengembangan, termasuk pengembangan jasa 
pendukung, rancang bangun dan perekayasaan industri. Bangun Industri 
Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industri manufaktur dan industri 
andalan masa depan. 
 
Basis Industri Manufaktur, yaitu suatu spektrum industri yang sudah 
berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sektor industri. 
Kelompok industri ini keberadaannya masih sangat tergantung pada 
sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) tidak terampil, 
ke depan perlu direstrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi 
industri kelas dunia. Industri - industri andalan masa depan, meliputi: 
 

1. Industri Agro, (industri pengolahan kelapa sawit; pengolahan 
hasil laut; pengolahan karet; pengolahan kayu, pengolahan 
tembakau; pengolahan kakao dan coklat, pengolahan buah, 
pengolahan kelapa, pengolahan kopi; pulp dan kertas);   

2. Industri Alat Angkut, (industri otomotif, perkapalan, 
kedirgantaraan, dan perkeretaapian);   

3. Industri Telematika, (industri perangkat/devices, 
infrastruktur/jaringan dan aplikasi/content);  

 
Bangun Industri Nasional tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut: 
Dalam rangka mencapai bangun industri yang dicita-citakan di atas, maka 
visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah 
membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi sebuah negara 
industri tangguh di dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, sektor industri 
mengemban misi, sebagai berikut:  
 
a) Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;  
b) Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;  
c) Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi 
masyarakat;  
d) Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi 
nasional;  
e) Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan 
wawasan budaya masyarakat;  

f) Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan 
penciptaan rasa aman masyarakat;  
g) Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui 
pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, 
pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab 
sosial yang tinggi.  
 
Untuk terselenggaranya misi sektor industri di atas, institusi pembina 
industri mempunyai misi, yaitu: a) Menjadi penggerak masyarakat luas 
untuk melakukan kegiatan usaha produksi di bidang industri 
pengolahan/manufaktur yang bernilai tambah ekonomi tinggi secara andal 
bersaing, dengan sejauh mungkin mendayagunakan potensi modal dasar 
dalam negeri; b) Lebih mengutamakan pemasaran produk primer dalam 
negeri (yang tergolong bahan mentah industri) untuk pemenuhan bahan 
baku bagi industri pengolahan/manufaktur di dalam negeri, agar mampu 
menciptakan peningkatan nilai tambah yang besar dan lapangan kerja 
yang luas bagi ekonomi nasional; c) Menjadi andalan pembangunan 
industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan 
sumber daya alam secara optimal dan pemanfaatan sumber bahan baku 
terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang 
secara mandiri.  
 
STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL  
 
Tujuan Pembangunan Industri Nasional 
 
Tujuan pembangunan industri jangka panjang adalah membangun industri 
dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang didasarkan pada 
tiga aspek yang tidak terpisahkan yaitu pembangunan ekonomi, 
pembangunan sosial dan lingkungan hidup. Sedangkan tujuan 
pembangunan sektor industri jangka menengah ditetapkan bahwa 
industri:  
 
a) harus tumbuh dan berkembang sehingga mampu memberikan 
sumbangan nilai tambah yang berarti bagi perekonomian dan menyerap 
tenaga kerja secara berarti;  
b) mampu menguasai pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor;  
c) mampu mendukung perkembangan sektor infrastruktur;  
d) mampu memberikan sumbangan terhadap penguasaan teknologi 
nasional;  
e) mampu meningkatkan pendalaman struktur industri dan 
mendiversifikasi jenisjenis produksinya; 
 f) tumbuh menyebar ke luar Pulau Jawa.  
 
Sasaran Pembangunan Industri Nasional  
Sasaran Pembangunan Industri Nasional terdiri dari sasaran jangka 
panjang dan sasaran jangka menengah. Sasaran jangka panjang adalah :  
 
a) Industri manufaktur telah mencapai taraf industri kelas dunia, yang 
didukung oleh sumber daya produktif, daya kreatif serta kemampuan 
kompetensi inti industri daerah; 
 b) Seimbangnya sumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan sumbangan 
industri besar;  
c) Kuatnya jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industri besar, 
serta industri di dunia.  
 
Dari sasaran jangka panjang tersebut, keluaran yang diharapkan adalah 
Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru, dimana industri akan 
tunduk pada kaidah ekonomi, juga sadar lingkungan, dan peduli 
lingkungan sosial. Berdasarkan sasaran jangka panjang tersebut disusunlah 
sasaran jangka menengah yaitu:  
 
a) Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya 
program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri yang terkena 
dampak krisis dan bencana; 
 
b) Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang 
besar;  
 
c) Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan;  
 
d) Semakin meningkatnya daya saing industri untuk pemenuhan 
kebutuhan dalam negeri dan ekspor;  
 
e) Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan 
penggerak pertumbuhan industri di masa depan;  
 
f) Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar tiga 
kali lebih cepat daripada industri kecil.  
 
Dari sasaran jangka menengah, keluaran jangka menengah yang 
diharapkan adalah :  
a) Besarnya kemampuan sektor industri untuk menyediakan lapangan 
kerja baru;  
b) Pulihnya industri yang terpuruk akibat krisis;  
c) Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk olahan;  
d) Tumbuhnya industri penunjang, komponen, dan bahan baku industri;  
e) Meningkatnya ekspor secara signifikan;  
f) Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan;  
g) Semakin kuatnya struktur industri, dan seimbangnya sumbangan nilai 
tambah antara industri besar dengan IKM.  
 
Maksud dan Tujuan Kebijakan Industri Nasional  
Penetapan kebijakan industri nasional dimaksudkan untuk:  
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a) arahan bagi pelaku industri, baik pengusaha maupun institusi lainnya, 
khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor industri ataupun bidang 
lain yang berkaitan;  
 
b) pedoman operasional bagi aparatur pemerintah dalam rangka 
menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya 
pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang 
tugasnya;  
 
c) tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri;  
 
d) informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol 
sosial terhadap pelaksanaan kebijakan industri ini, yang pada akhirnya 
diharapkan untuk mendorong partisipasi secara luas dari masyarakat 
untuk memberikan kontribusi secara langsung dalam kegiatan 
pembangunan industri. Adapun tujuan kebijakan industri nasional untuk: 
 
a) merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan perannya dalam 
perekonomian nasional;  
 
b) membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas 
nasional dan kompetensi daerah;  
 
c) meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar lebih 
seimbang dengan industri berskala besar;  
 
d) mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa;  
 
e) terciptanya sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain 
dalam mendukung pembangunan industri nasional.  
 
Strategi Pokok dan Strategi Operasional 
 
Pembangunan Industri Nasional  
 
a. Strategi Pokok Strategi Pokok meliputi :  
 
1) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri 
termasuk kegiatan dari industri pendukung, industri terkait, industri 
penyedia infrastruktur, dan industri jasa penunjang lainnya. Keterkaitan ini 
dikembangkan sebagai upaya untuk membangun jejaring industri dalam 
negeri dan global serta meningkatkan daya saing yang mendorong inovasi;  
 
2) Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun 
kompetensi inti industri daerah;  
 
3) Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang 
digunakan dalam industri, dan memfokuskan pada penggunaan sumber-
sumber daya terbarukan;  
 
4) Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah melalui (i) penyediaan 
skema pencadangan usaha serta bimbingan teknis dan manajemen serta 
pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara ekspansif dan andal 
bersaing di bidangnya; (ii) penciptaan sinergi IKM dengan industri besar 
melalui pola kemitraan (aliansi); (iii) penciptaan lingkungan usaha IKM 
yang menunjang; dan (iv) pengembangan skema pembiayaan yang 
mendorong kemitraan.  
 
b. Strategi Operasional Strategi Operasional meliputi : 
 
 1) Pengembangan Lingkungan Bisnis yang Kondusif   

 Mengembangkan lingkungan usaha yang mampu menciptakan: 
keuntungan berusaha para wirausaha, tersedianya lapangan 
kerja yang layak, hak-hak pekerja, dan terpeliharanya 
lingkungan hidup;   

 Menyediakan persyaratan dasar bagi tumbuhnya lingkungan 
usaha yang 

 nyaman, yaitu: stabilitas politik, tata kelola dan dialog sosial 
yang baik, rasa menghormati hak asasi manusia (HAM) dan 
standar ketenagakerjaan internasional, budaya kewirausahaan, 
stabilitas makroekonomi dan pengelolaan perekonomian yang 
baik, kebijakan perdagangan yang berkeadilan, dukungan 
kelembagaan dan perundangan yang menunjang, jaminan 
hukum terhadap kepemilikan kekayaan intelektual, kemudahan 
untuk mendapat pelayanan dari perbankan dan lembaga 
keuangan, serta tanggung jawab terhadap tata kelola usaha 
yang baik;   

 Mengembangkan prasarana dan sarana fisik di daerah-daerah 
yang prospek industrinya potensial ditumbuhkan, antara lain: 
jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan tenaga listrik, bahan 
bakar, jasa angkutan, pergudangan, telekomunikasi, telematika 
dan air bersih;   

 Mendorong ketersediaan sarana pendidikan dan pelatihan bagi 
pengembangan SDM Industri, khususnya di bidang teknik 
produksi dan manajemen serta bisnis;   

 Mendorong pengembangan usaha jasa prasarana dan sarana 
bisnis penunjang industri, antara lain kawasan industri, jasa R & 
D (Research and Development), jasa pengujian mutu, jasa 
rekayasa/rancang bangun dan konstruksi, jasa inspeksi teknis, 
jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi, jasa audit, 
jasa konsultansi industri, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa 
pengamanan, jasa pengolahan/pembuangan limbah, jasa 
kalibrasi, dan sebagainya;   

 Mengembangkan kebijakan sistem insentif yang efektif, 
edukatif, selektif, dan menarik;   

 Menyempurnakan instrumen hukum untuk pengaturan 
kehidupan industri yang kondusif, yang memenuhi kriteria: 

 
(a) lebih menjamin kepastian usaha/kepastian hukum, termasuk 
penegakan hukum yang konsisten;  
(b) aturan main berusaha yang jelas dan tidak menyulitkan;  
(c) mengurangi sekecil mungkin intervensi pemerintah terhadap pasar;  
(d) menghormati kebebasan usaha pelaku industri;  
(e) kejelasan hak dan kewajiban pelaku industri; 
(f) terjaminnya dan tidak terganggunya kepentingan publik, termasuk 
gangguan keselamatan, kesehatan, nilai budaya dan kelestarian lingkungan 
hidup;  
(g) terjaminnya kepentingan konsumen secara seimbang.   
 

 Mensinkronisasi kebijakan sektor terkait, seperti kebijakan 
bidang investasi dan sektor perdagangan, kebijakan di bidang 
energi, kebijakan di bidang pertanian, dan lain-lain;   

 Membina Aparat Pembina agar bersih, profesional, dan pro-
bisnis dalam membina dan memberikan pelayanan fasilitatif 
kepada dunia usaha, melalui ketentuan administratif yang 
sederhana/mudah, dapat mencegah kecurangan dan 
manipulasi yang merugikan negara dan masyarakat, dengan 
dampak beban yang tidak memberatkan pelaku industri.  

 
2) Mendorong pertumbuhan klaster Industri Prioritas  
 
Klaster industri adalah sekelompok industri inti yang terkonsentrasi secara 
regional maupun global yang saling berhubungan atau berinteraksi sosial 
secara dinamis, baik dengan industri terkait, industri pendukung maupun 
jasa penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam 
meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong 
terciptanya inovasi sehingga tercipta keunggulan kompetitif. Industri Inti 
adalah industri yang menjadi basis dalam pengembangan klaster industri 
nasional. Industri Penunjang adalah industri yang berperan sebagai 
pendukung serta penunjang dalam pengembangan industri inti secara 
integratif dan komprehensif. Industri Prioritas adalah klaster industri yang 
memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan berdasarkan kemampuannya 
bersaing di pasar internasional, dan industri yang faktor-faktor produksi 
untuk bersaingnya tersedia dengan cukup di Indonesia.  
 
Dalam jangka panjang pembangunan industri diarahkan pada penguatan, 
pendalaman dan penumbuhan klaster kelompok industri prioritas sebagai 
berikut :   
 
Basis Industri Manufaktur yang terdiri atas kelompok-kelompok industri :  
 
(1) Industri Material Dasar; yang terdiri dari:  
(a) Industri Besi dan Baja,  
(b) Industri Semen,  
(c) Industri Petrokimia,  
(d) Industri Keramik;  
 
(2) Industri Permesinan; yang meliputi:  
(a) Industri Peralatan Listrik dan Mesin Listrik,  
(b) Industri Mesin dan Peralatan Umum;  
 
(3) Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja; merupakan penghasil produk 
sandang, pangan, bahan bangunan, kesehatan dan obat, dan sebagainya, 
yang meliputi antara lain:  
(a) Industri Tekstil dan Produk Tekstil  
(b) Industri Alas Kaki  
(c) Industri Farmasi dengan Bahan Baku dalam Negeri.   
 
Kelompok Industri Agro yang meliputi cabang-cabang industri pengolahan:  
 
(a) Industri Kelapa Sawit;  
(b) Industri Karet dan Barang Karet;  
(c) Industri Kakaodan Coklat;  
(d) Industri Kelapa;  
(e) Industri Kopi;  
(f) Industri Gula;  
(g) Industri Tembakau;  
(h) Industri Buah-buahan;  
(i) Industri Kayu dan Barang Kayu;  
(j) Industri Hasil Perikanan dan Laut;  
(k) Industri Pulp dan Kertas;  
(l) Industri Pengolahan Susu;   
 
Kelompok Industri Alat Angkut; yang meliputi industri-industri:  
 
(a) Industri Kendaraan Bermotor,  
(b) Industri Perkapalan,  
(c) Industri Kedirgantaraan,  
(d) Industri Perkeretaapian;   
 
Kelompok Industri Elektronika dan Telematika; meliputi Industri 
Elektronika, Industri Perangkat Keras Telekomunikasi dan Pendukungnya,  
 
 
Industri Perangkat Penyiaran dan Pendukungnya, Industri Komputer dan 
Peralatannya, Industri Perangkat Lunak dan Content Multimedia, Industri 
Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);   
 
Kelompok Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu; 
yang meliputi industri perangkat lunak dan content multimedia, fashion, 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      73 

 

dan kerajinan dan barang seni. Industri Kreatif adalah proses peningkatan 
nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, 
keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual 
sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang-orang 
yang terlibat.   
 
Industri Kecil dan Menengah Tertentu; yang meliputi industri-industri 
pengolahan: Industri Batu Mulia dan Perhiasan, Industri Garam Rakyat, 
Industri Gerabah dan Keramik Hias, Industri Minyak Atsiri dan Industri 
Makanan Ringan.  
 
Peran Investasi Dalam Perekonomian Indonesia 
Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang 
berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan 
dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan 
mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut 
juga sebagai penanaman modal. Berdasarkan teori ekonomi, investasi 
berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi 
tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). 
Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential 
(seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru). Suatu 
pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih 
besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat 
untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan 
dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih 
untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga 
menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut 
daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.  
 
 
Investasi Dalam Pembangunan di Indonesia  
Pemerintah menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru, serta menurunkan 
tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10% pada akhir tahun 2014. target 
itu bisa tercapai asalkan setiap tahunnya perekonomian meningkat 30% 
lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Untuk mendorongnya, 
pemerintah harus fokus pada tiga hal, yaitu ekspor, investasi pemerintah 
dan publik, serta konsumsi. Di samping itu, investasi yang dikembangkan 
pun harus lebih memihak pada penciptaan lapangan kerja. Untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 6,3-6,4% 
pemerintah menargetkan pertumbuhan laju investasi sebesar 10% pada 
tahun 2011. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan perkiraan 
realisasinya pada tahun 2010 yang sebesar 8%. Membaiknya likuiditas 
keuangan global akan semakin mendorong masuknya aliran modal dari 
luar negeri sehingga menggerakkan kinerja investasi domestik dan daya 
saing perekonomian nasional. Kebutuhan investasi nominal tahun 2011 
diperkirakan mencapai Rp2.243,8 triliun. Kebutuhan investasi tersebut 
akan bersumber dari PMA dan PMDN sebesar 26,8%, kredit perbankan 
17,4%, pasar modal 16,7%, belanja modal pemerintah 12,4%, dan sumber-
sumber investasi lainnya. Sektor pertanian masih menjadi mayoritas dalam 
struktur perekonomian Indonesia, sesuai data BPS 2009 masih menyerap 
42,76 persen dari tenaga kerja di Indonesia. Namun, pertumbuhan sektor 
pertanian kecil, yaitu rata-rata 0,29 persen.  
 
Di sisi lain sektor perdagangan, hotel dan restoran menyerap 20,05 persen 
tenaga kerja dengan pertumbuhan yang lebih besar, yaitu 1,36 
persen.Dengan memperhatikan data ini, maka dua sektor tersebut perlu 
menjadi perhatian dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Strategi 
untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dengan 
mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki merupakan target utama 
yang sangat relevan dengan upaya mengentaskan kemiskinan. Sektor 
perdagangan di sisi lain merupakan sektor dengan pertumbuhan yang 
tinggi. Optimalisasi sektor ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 
konektivitas antardaerah, sehingga berbagai sumber daya yang ada di 
daerah dapat dimobilisasi ke berbagai daerah lainnya. Pemenuhan 
kebutuhan dalam negeri melalui perdagangan dalam negeri akan 
memberikan multiplier effect bagi perekonomian di daerah. Pembukaan 
jalur transportasi terbukti merupakan faktor yang penting dalam 
menumbuhkembangkan perekonomian suatu daerah. Selain faktor yang 
disampaikan di atas, faktor persaingan eksternal, seperti perdagangan 
bebas, memberikan pengaruh bagi perkembangan sektor riil di Indonesia. 
Perdagangan bebas ini akan memberikan tantangan bagi perkembangan 
industri di dalam negeri.  
 
Peluang dan hambatan dihadapi oleh pelaku usaha di Indonesia. Oleh 
karena itu, kita perlu meningkatkan daya saing pelaku usaha di Indonesia, 
sehingga mereka memperoleh kemampuan untuk bersaing. Penyediaan 
kebutuhan mendasar, seperti infrastruktur, adalah faktor utama yang 
harus disediakan. Selain itu perangkat soft structure, seperti birokrasi dan 
perizinan, juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Penurunan suku bunga 
juga harus dikedepankan untuk menggairahkan investasi. Kendala/ 
seretnya lalu lintas kredit sangat komplex. Tidak hanya dilihat dari suku 
bunga saja. Dengan pendekatan ekonomi industri, structure, perilaku dan 
performance diluar intermediasi mencari keuntungan, menyebabkan uang 
yang yang beredar bisa dikendalikan, inflasi juga terkendali, kurs dollar pun 
stabil. Searah dengan tujuan utama Bank Indonesia, menurut data Bank 
Indonesia, dapat menghimpun dana mencapai 2000 trilyun. Tetapi hanya 
75% dari dana tersebut,yang disalurkan ke kredit. Sehingga terdapat 25% 
dana (+- 500Trilyun) yang tidak tersalur ke kredit. Suku bunga kredit yang 
sampai saat ini masih tinggi dalam kisaran 12% pada bank umum, 
walaupun BI rate sudah turun di 6,5%, ternyata kurang berhasil menekan 
suku bunga tabungan dan suku bunga kredit. Dengan melihat struktur 
pasar yang cenderung oligopolistik, menyebabkan kaku dalam penetapan 
suku bunga. Walaupun dipacu dengan BI rate melalui suku bunga sertifikat 
BI,yang menentukan tingkat bunga adalah persaingan antar bank itu 
sendiri.  

 
Pentingya investasi bagi pertumbuhan ekonomi  
Investasi menjadi salah satu kata kunci dalam setiap upaya menciptakan 
pertumbuhan ekonomi baru bagi perluasan penciptaan lapangan kerja, 
peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Melalui 
peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital 
domestik maupun luar negeri, akan menjadi faktor pengungkit yang sangat 
dibutuhkan bagi suatu negara dalam menggerakan mesin ekonomi 
mengawal pertumbuhan yang berkelanjutan. Peningkatan investasi 
diharapkan akan berperan sebagai medium transfer teknologi dan 
manajerial yang pada akhirnya akan berkonstribusi terhadap 
meningkatnya produksi dan produktivitas, serta daya saing ekonomi suatu 
bangsa. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan 
sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara 
berkesinambungan ke kondisi yang lebih baik. Kegiatan investasi telah 
memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju 
pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan 
bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat 
bagi investor lokal. Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya 
kolaborasi yang saling menguntungkan dan terjalin antar investor asing 
dengan kalangan pebisnis lokal, bisnis dan industri komponen berkembang 
dengan pesat, termasuk berbagai kegiatan usaha yang berorientasikan 
ekspor.  
 
Kinerja investasi di Indonesia  
Pada Tahun 2012 tampaknya merupakan tonggak emas sejarah kinerja 
investasi Indonesia, meskipun dibayang-bayangi kondisi perekonomian 
global yang kurang menguntungkan bagi ekspansi peningkatan kegiatan 
investasi, namun kinerja investasi di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir 
menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Data yang 
dilansir Kantor BKPM (22/10), membuktikan hal tersebut, hal ini terlihat 
dari kinerja investasi pada triwulan II atau hingga September 2012, yang 
telah menembus angka Rp 229 triliun atau 81,1% dari target tahun ini, 
realisasi investasi tersebut meningkat sekitar 27% dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu. Hal ini berdampak positip terhadap penambahan 
pendapatan (produk domestik bruto/PDB) Salah satu hal yang 
menggembirakan dalam struktur realisasi investasi di Indonesia tersebut 
adalah mulai terjadinya pemerataan, tercermin dari porsi investasi di luar 
Jawa yang terus naik. Pada Januari–September 2012, investasi di luar Jawa 
mencapai Rp107,0 triliun atau 46,5 persen di antara total investasi. Angka 
tersebut naik jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu Rp81,1 
triliun atau 44,8 persen di antara total realisasi investasi, pemerataan 
investasi ini sangat penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia.  
 
Capaian kinerja investasi tersebut di atas, sesungguhnya menunjukkan 
indikator mulai berhasilnya berbagai upaya perbaikan iklim investasi yang 
telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan investasi dan 
memberikan nilai tambah dan daya saing perekonomian nasional, di sisi 
lain, kinerja investasi menunjukkan meningkatkan kepercayaan dunia 
usaha kepada Indonesia, jumlah penduduk yang besar serta meningkatnya 
jumlah kelas menengah menjadi daya tarik utama bagi kegiatan investasi, 
disamping terus membaiknya makro ekonomi Indonesia. Jujur harus diakui 
bahwa capaian kinerja di bidang investasi sebagaimana yang dijelaskan di 
atas bukanlah tanpa hambatan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus 
diselesaikan dalam memanfaatkan “golden opportunity” yang kita miliki 
dan memelihara “angsa bertelur emas”, yang ada, perlu mempersiapkan 
diri secara dini agar kita tidak tergilas oleh derasnya gelombang globalisasi 
dan jelang berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015 
mendatang. Trend ke depan, investasi di Indonesia tak lagi mengacu pada 
asumsi makro, melainkan pada iklim investasi atau tempat tujuan investasi 
itu berada, sungguh-sungguh dan kerja keras semua pihak untuk 
memastikan kesiapan kita dalam menghadapi persaingan global, kasus 
“pemerasan” dalam pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit di 
Kabupaten Buol, maraknya aksi unjuk rasa di DKI akhir-akhir ini pasca 
penetapan UMP DKI Jakarta, serta berbagai masalah kebijakan di daerah, 
seperti; pembebasan lahan, pungutan, izin usaha, telah menimbulkan rasa 
was-was kalangan investor terhadap masa depan investasinya, bahkan 
berkembang wacana untuk merelokasi kegiatan investasi ke tempat yang 
lebih menguntungkan.  
 
Maraknya aksi demo buruh melakukan mogok kerja dan penyimpangan 
kewenangan pemerintah daerah secara kumulatif akan memukul iklim 
investasi nasional. Alasannya, para investor akan melihat Indonesia bukan 
sebagai negara yang kondusif untuk menanamkan modal. Padahal, 
datangnya investasi akan menyerap tenaga kerja oleh karena itu orientasi 
pada pembangunan ekonomi nasional dan lokal perlu dibuat agar lebih 
mendekatkan pada kepentingan kehadiran calon investor. Penyaluran 
aspirasi buruh agar dilakukan dengan tertib dan kepala dingin serta 
mengefektifkan forum bipartit, tripartit dan saluran resmi lainnya agar 
tidak ditunggangi untuk kepentingan jangka pendek, tekanan-tekanan 
yang menuntut keadilan dan perbaikan kesejahteraan karyawan didasari 
atas upaya mencari titik temu, mencari solusi-solusi kompromi demi 
kepentingan kelangsungan hidup usaha. Janganlah tujuan-tujuan politik 
dan kepentingan dari segelintir kelompok dicampur-adukkan dalam proses 
pemberian perijinan investasi dan usaha dengan memperpanjang jalur 
birokrasi. 
 
Proses otonomi daerahpun perlu dilakukan dengan bijak tanpa 
membebani kepentingan dunia usaha secara berkelebihan. Proses 
pencarian dan penetapan sumber-sumber keuangan pemerintahan daerah 
hendaknya dapat dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan dan 
eksistensi perusahaan-perusahaan yang telah bermukim lama di daerah. 
Budaya melayani kepentingan calon investor baru perlu ditanamkan 
diseluruh jajaran aparat birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini perlu 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      74 

 

dimengerti bahwa wilayah atau kawasan tempat berusaha tidak lagi dapat 
ditawarkan dan dipromosikan dengan mudah. Masih ada ratusan alternatif 
tempat usaha di berbagai lokalitas di penjuru dunia yang memiliki 
aksesibilitas ke pasar global. Tidak ada cara yang lebih baik apabila birokrat 
pemerintahan memberikan pelayanan yang terbaik, memangkas birokrasi, 
mengurangi beban-beban usaha yang berlebihan, menciptakan iklim 
investasi dan usaha.  
 
Mempersiapkan Masa Depan mengoptimalkan “Golden Opportunity”  
Budaya melayani kepentingan calon investor baru perlu ditanamkan 
diseluruh jajaran aparat birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini perlu 
dimengerti bahwa wilayah atau kawasan tempat berusaha tidak lagi dapat 
ditawarkan dan dipromosikan dengan mudah. Ancaman hendaknya para 
pengusaha dari tanah air perlu disikapi dengan arif dan bijaksana dan tidak 
dianggap sebagai ancaman kosong belaka, mengingat dalam era globalisasi 
alternatif tempat usaha di berbagai lokalitas di penjuru dunia yang 
memiliki aksesibilitas ke pasar global merupakan suatu keniscayaan. 
Pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat memelihara iklim usaha 
yang baik dan tidak memberatkan dunia usaha dan para calon investor di 
kawasannya masing-masing. Akhirnya bagi masyarakat, pada era 
demokratisasi saat ini yang sedang marak akhir-akhir ini dengan berbagai 
tuntutan-tuntutan yang berlebihan janganlah mengorbankan iklim usaha 
yang telah terbina. Pengusaha dan calon investor di manapun menuntut 
kenyamanan, keamanan dan kepastian berusaha dari proses penanaman 
modalnya di daerah.  
 
Kemajuan dan peningkatan volume produksi dari kegiatan-kegiatan 
investasi yang diunggulkan sudah pasti lambat laun akan memberikan efek 
pengganda pada perekonomian lokal dan pendapatan rumah tangga 
masyarakat disekitarnya. Intinya diperlukan adanya percepatan sinergitas 
para pemangku kepentingan para pelaku bisnis, calon investor, 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tak kalah pentingnya 
adalah para buruh/pekerja dalam membangun iklim investasi yang 
kondusif untuk terselengaranya investasi pada tataran implementasi, 
karena sebaik apapun grand design dalam bentuk kebijakan dan program 
akan sangat ditentukan oleh political will untuk menerjemahkan gagasan 
besar tersebut, agar dapat diimplementasikan pada tataran praksis,  
 
Pemerintah daerah melalui mesin birokrasi yang ada dituntut untuk dapat 
memelihara iklim usaha yang baik dan tidak memberatkan dunia usaha 
dan para calon investor di kawasannya masing-masing. Perbaikan iklim 
investasi akan berkonstribusi positif terhadap meningkatnya kegiatan 
investasi yang semata-mata tidak hanya mengandalkan kemampuan 
keuangan negara, dengan meningkatnya ditengah keterbatasan 
kemampuan keuangan negara, kegiatan investasi selanjutnya akan 
berkonstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai prasarat menuju 
peningkatan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu sangat diperlukan 
komitmen dan dukungan kongkrit para pemegang kepentingan (birokrasi, 
pengusaha dan pekerja serta masyarakat) dalam membangun akselerasi 
sinergitas menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investasi, agar 
“golden opportunity” yang kita miliki dapat ditranformasi menjadi salah 
satu faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi.  
 
Kondisi kehidupan perekonomian dan tatanan masyarakat yang adil dan 
sejahtera merupakan harapan yang banyak ditunggu oleh putra-putri 
Indonesia dalam menyongsong masa depannya. Harapan yang mereka 
sangat tunggu adalah kapankah lapangan kerja di sekitar mereka dapat 
tersedia dengan cukup dan memadai. Mereka telah melihat sendiri dan 
turut serta dalam menggulirkan berbagai reformasi, tentunya dengan 
harapan pada suatu saat akan dapat mewujudkan cita-cita tersebut. 
Lapangan kerja yang memadai dan penerapan sistem balas jasa di 
perusahaan secara berkecukupan dapat terselenggara apabila proses 
investasi secara langsung dapat bergulir seperti sediakala. Bahkan untuk 
mengejar keterlambatan dalam memacu mesin perekonomian kita, 
ternyata masih diperlukan lagi lonjakan jumlah investasi yang besar dan 
dahsyad. Kondisi perekonomian di negara kita yang berangsur baik dalam 
beberapa tahun terakhir masih perlu didorong lebih lanjut dengan 
memacu kehadiran dan tambahan investasi yang berasal dari masyarakat, 
investasi PMDN maupun investasi PMA.  
 
Orientasi pada pembangunan ekonomi nasional dan lokal perlu dibuat 
agar lebih mendekatkan pada kepentingan kehadiran calon-calon investor 
di berbagai pelosok tanah air. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang 
sudah ada harus dijaga eksistensinya, agar mereka tetap betah dan dapat 
menjalankan kegiatan usahanya di lokasi-lokasi tersebut. Tekanan-tekanan 
yang menuntut keadilan dan perbaikan kesejahteraan karyawan perlu 
dilakukan dengan sopan, senantiasa mencari solusi-solusi kompromi demi 
kepentingan kelangsungan hidup usaha. Janganlah tujuan-tujuan politik 
dan kepentingan dari segelintir kelompok dicampur-adukkan dalam proses 
pemberian perijinan investasi dan usaha dengan memperpanjang jalur 
birokrasi. Proses otonomi daerahpun perlu dilakukan dengan bijak tanpa 
membebanikepentingan dunia usaha secara berkelebihan.  
 
Proses pencarian dan penetapan sumber-sumber keuangan pemerintahan 
daerah hendaknya dapat dilakukan dengan memperhatikan 
keberlangsungan dan eksistensi perusahaan-perusahaan yang telah 
bermukim lama di daerah. Budaya melayani kepentingan calon investor 
baru perlu ditanamkan diseluruh jajaran aparat birokrasi pemerintahan. 
Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa wilayah atau kawasan tempat 
berusaha tidak lagi dapat ditawarkan dan dipromosikan dengan mudah. 
Masih ada ratusan alternatif tempat usaha di berbagai lokalitas di penjuru 
dunia yang memiliki aksesibilitas ke pasar global. Tidak ada cara yang lebih 
baik apabila birokrat pemerintahan memberikan pelayanan yang terbaik, 
memangkas birokrasi, mengurangi beban-beban usaha yang berlebihan, 
menciptakan iklim investasi dan usaha serta mempersiapkan putra-putri di 

daerah untuk dapat berpartisipasi dalam proses kegiatan investasi. Dengan 
cara demikian maka kita telah memberikan warisan terbaik baik putra-
putri bangsa, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih baik 
dan lebih luas.  
 
Arti GDP Sebagai Indikator Kemakmuran  
Gross Domestic Product (GDP) adalah penghitungan yang digunakan oleh 
suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian 
nasionalnya, tetapi pada dasarnya GDP mengukur seluruh volume 
produksi dari suatu wilayah (negara) secara geografis. GDP artinya 
mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh 
sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu 
tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk 
mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk 
membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. GDP digunakan 
untuk mengukur tingkat kesehatan perekonomian sebuah negara. Namun 
demikian GDP seringkali dikritik karena tidak mencantumkan transaksi 
ekonomi pada level bawah .Dalam forex trading GDP merupakan salah 
satu indikator penting yang dapat memicu volatilitas harga terutama untuk 
Core GDP.  
 
Dalam skala A sampai E dengan A adalah sangat penting dan E tidak 
penting sama sekali, GDP merupakan indikator berskala B yang dapat 
menyebabkan perubahan volatilitas mata uang. GDP dirilis per kuarter, 
dan angka data ini menunjukkan persentase pertumbuhan dari kuarter 
sebelumnya. Laporan GDP terbagi dalam 3 rilis:  
 
1) advanced – rilis pertama;  
2) preliminary – revisi pertama;  
3) final – revisi kedua dan terakhir. Revisi-revisi inilah yang biasanya 
berdampak signifikan bagi market.  
 
Jika GDP (persentase) naik dibandingkan dengan data pada periode 
sebelumnya maka nilai mata uang negara yang bersangkutan cenderung 
mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena GDP menggambarkan nilai 
seluruh transaksi suatu negara secara umum. Jika siklus transaksi 
perekonomian stabil maka dapat dipastikan perekonomian akan berjalan 
dengan lancar. Sentimen positif ini dapat memicu kenaikan nilai mata uang 
lokal. Pembangunan di investasikan pada sektor pertanian, sektor 
perdagangan, serta sektor diluar negeri sebagai sektor perdaganan luar. 
Dengan memperhitungkan gross domestic product dalam ukuran utama 
bagi aktivitas perekonomian nasional, yang mengukur nilai pasar dari 
barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang ada dalam 
suatu negara.  
 
1. Indonesia harus bisa membenahi terlebih dahulu sistem politik dan 
hukum agar para investor akan lebih banyak yang tertarik untuk 
menginvestasi di Indonesia.  
 
2. Tidak mempersulit para investor dengan peraturan – peraturan yang 
menyebabkan mereka tidak mau berinvestasi.  
 
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya dengan memberikan 
pelatihan – pelatihan tentang industrilialisasi.  
 
4. Jangan selalu menjadi pekerjanya saja tapi cobalah untuk menjadi 
seseorang yang mengendalikan para pekerja dari luar.  
 
5. Memperbaiki infrastruktur yang dapat dimanfaatkan bagi para investor 
maupun para pekerjanya 
 

 
 
 
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM PERDAGANGAN DAN 
INVESTASI RIIL 
Ada tiga kebijakan yang dibahas di tulisan ini, yakni kebijakan perdagangan 
luar negeri (PLN), kebijakan perdagangan dalam negeri (PDN), dan 
kebijakan investasi riil (pembentukan modal tetap). Tiga kebijakan ini 
sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena teori 
ekonomi konvensional mengajarkan bahwa PLN (ekspor plus impor), 
pembentukan modal tetap (investasi), dan konsumsi rumah tangga 
merupakan tiga motor penggerak pertumbuhan ekonomi, dan 
pertumbuhan konsumsi rumah tangga berkorelasi positif dengan 
pertumbuhan PDN. Dalam masing-masing kebijakan tersebut, banyak 
sekali isu-isu. Misalnya di dalam kebijakan PLN, isu-isu besarnya antara lain 
komitmen pemerintah Indonesia terhadap World Trade Organisation 
(WTO), berbagai free trade areas (FTA) yang telah disepakati antara 
pemerintah Indonesia dengan pemerintah-pemerintah dari sejumlah 
negara lainnya.  
 
Demikian juga, dalam kebijakan PDN, isu bervariasi mulai dari masalah 
logistik atau infrastruktur hingga berbagai macam distorsi pasar, termasuk 
perdagangan antar wilayah. Dalam kebijakan investasi, isu mulai dari 
efektivitas dari Undang-undang Penanaman Modal yang berlaku hingga 
iklim investasi. Seperti telah dijelaskan di atas, karena setiap dari tiga 
kebijakan tersebut, banyak sekali isunya, maka di dalam pengkajian ini, 

6. ANALISIS KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN 

KAITANNYA DENGAN INDUSTRI INDONESIA  
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untuk setiap dari ketiga kebijakan tersebut, hanya beberapa isu besar saja 
yang akan dibahas.  
 
PERDAGANGAN LUAR NEGERI  
Dalam era perdagangan global, kebijakan PLN menjadi sangat penting. Di 
dalam menyusun kebijakan PLN, pemerintah Indonesia mempunyai 
komitmen terhadap sejumlah blok perdagangan, khususnya berikut ini: 
 
WTO.  
Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO, kebijakan yang 
diterapkan harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan di bidang 
perdagangan internasional yang telah disepakati bersama di dalam WTO 
yang menuju perdagangan bebas dunia sepenuhnya. 
 
APEC.  
Kebijakan PLN Indonesia harus juga sejalan dengan kesepakatan dalam 
APEC yang menerapkan perdagangan bebas oleh negara-negara maju 
(NM) anggota APEC pada tahun 2010 dan diikuti oleh negara-negara 
berkembang (NSB) anggota APEC pada tahub 2020. 
 
ASEAN.  
Kebijakan PLN negeri Indonesia juga harus sejalan dengan kebijakan AFTA 
menuju perdagangan bebas yang telah dimulai sejak tahun 2003, termasuk 
sejumlah ASEAN Plus, seperti FTA ASEAN dengan Korea, China, Jepang, 
India, New Zealand, Amerika dan Serikat. Juga kebijakan PLN Indonesia 
harus sejalan dengan kesepakatan untuk mempercepat integrasi Ekonomi 
ASEAN dari 2020 menjadi 2015. 
 
EPA.  
Indonesia telah menandatangani Economic Partnership Agreement (EPA) 
dengan Jepang pada awal tahun 2006. Oleh karena itu, kebijakan PLN 
Indonesia juga harus disesuaikan dengan kesepakatan tersebut. 
 
KEK.  
Indonesia juga telah membuat kesepakatan untuk membentuk Kawasan 
Ekonomi Khusus dengan Singapura, dan ini berarti Indonesia punya suatu 
komitmen yang harus dicerminkan di dalam kebijakan PLN-nya. Bukan lagi 
suatu rahasia umum bahwa era perdagangan bebas adalah era persaingan. 
 
Oleh sebab itu Indonesia harus meningkatkan efisiensi, produktivitas, 
kapasitas produksi dan inovasi disetiap sektor untuk secara bersama 
menunjang peningkatan daya saing produk Indonesia dipasar dunia 
maupun di pasar domestik dalam menghadapi persaingan dari produk-
produk impor. Ini tentu bukan hanya tugas dari Departemen Perdagangan, 
melainkan juga tanggung jawab dari semua departemen terkait. Oleh 
karena itu, efektivitas dari kebijakan perdagangan luar negeri, selain 
ditentukan oleh baik tidaknya kebijakan itu sendiri dan pelaksanaannya, 
juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan lainnya (Gambar 1).  
 
Gambar 1: Keterkaitan Antara Kebijakan Perdagangan Luar negeri (PLN ) 
dengan Kebijakan-kebijakan Utama Lainnya 
 

 
Kebijakan umum dibidang PLN pada dasarnya terdiri dari kebijakan ekspor 
dan kebijakan impor. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari 
fungsi pemerintah di sektor PLN seperti fungsi trade advocacy, market 
penetration, akses ke pasar dan lain-lain. Tujuan utama dari kebijakan 
ekspor adalah meningkatkan ekspor dengan prasyarat bahwa kebutuhan 
pasar domestik telah terpenuhi. Sedangkan tujuan utama dari kebijakan 
impor adalah dua, yakni 
 
(1) mengurangi impor dengan prasyarat bahwa produksi dalam negeri bisa 
memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dengan tingkat efisiensi yang 
paling tidak sama dengan produk impor,  
 
(2) menambah impor jika produksi dalam negeri tidak bisa memenuhi 
kebutuhan dalam negeri. Dalam kata lain, kebijakan PLN harus tetap 
berlandaskan pemikiran bahwa sebuah negara akan melakukan ekspor jika 
negara itu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif atas negara 
lain, dan, mengimpor jika sebaliknya. Beberapa isu besar terkait dengan 
kebijakan PLN yang akan dibahas di sini adalah: 
 

1. Kesepakatan perdagangan global dan regional (WTO, FTA 
(multilateral atau bilateral), EPA, ASEAN-AFTA, termasuk ASEAN 
“Plus” dan Integrasi Ekonomi ASEAN) 

2. Standarisasi 
3. Penentuan sektor-sektor unggulan (picking the winners) 
4. Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga komoditas di 

pasar dunia 
5. Anti-dumping 
6. Diplomasi Ekonomi 

 
Kesepakatan Perdagangan Global, Regional dan Bilateral Indonesia 
sebenarnya menghadapi dua pilihan, yakni lebih memilih mengikuti WTO 
atau lebih fokus terhadap kesepakatan-kesepakatan regional dan bilateral 
dengan sejumlah negara. Sebagai salah satu negara anggota WTO, jelas 
Indonesia harus taat WTO, yang artinya kebijakan PLN Indonesia harus 
sejalan dengan ketentuan-ketentuan di bidang perdagangan internasional 
yang telah disepakati bersama di dalam WTO yang menuju perdagangan 
bebas dunia sepenuhnya. Sebenarnya, sesuai dengan arah dari WTO, 
dapat dikatakan bahwa regim PLN Indonesia termasuk yang paling liberal, 
terutama di kawasan Asia Tenggara, khususnya setelah krisis ekonomi 
1997/98.  
 
Namun demikian, terbukti bahwa keikut-sertaan Indonesia dalam WTO 
tidak menjamin daya saing global dari produk-produk Indonesia karena 
selama ini kebijakan PLN Indonesia yang cenderung semakin liberal tidak 
didukung oleh langkah-langkah konkrit lainnya. Dilihat dari nilai totalnya, 
berdasarkan data WTO 2007, Indonesia tidak termasuk 10 besar di dunia. 
Sedangkan dilihat dari persentasenya terhadap produk domestik bruto 
(atau GDP), posisi Indonesia juga relatif kecil jika dibandingkan, misalnya, 
dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Sementara itu, menurut 
penelitian dari McKinsey Global Institute (2005), ekspor industri Indonesia 
masih terpusatkan di industri-industri yang pertumbuhannya relatif 
rendah.  
 
Misalnya hasil studinya menunjukkan untuk periode 2000-2004 lebih dari 
50% dari ekspor produk industri Indonesia adalah di pengolahan makanan, 
alas kaki, dan tekstil; sedangkan untuk mesin, alat-alat produksi, dan 
produk-produk dari elektronik hanya sekitar 7%. Dalam beberapa tahun 
belakangan ini pemerintah Indonesia juga berupaya membentuk Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) dengan negara-negara yang berbatasan langsung. 
Yang sudah terbentuk adalah dengan Singapura. Tujuan dari pembentukan 
KEK ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara, dan 
sekaligus juga merealisasikan pertumbuhan KEK di Indonesia, khususnya 
KEK di Batam, Bintan dan Karimun. 
 
Selain itu, pemerintah Indonesia juga semakin gencar membentuk bilateral 
FTA atau EPA. Pemerintah berarguman bahwa dalam rangka 
meningkatkan daya saing Indonesia secara global, diupayakan perwujudan 
Economic Partnership Agreement (EPA) dengan banyak negara potensial. 
Misalnya bilateral FTA dengan Korea Selatan yang telah ditandatangani 
pada bulan Juni 2006, dan EPA dengan Jepang (IJ-EPA), yang 
ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2006 lalu di Tokyo. Tujuan dari IJ-
EPA ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antar kedua negara, dan 
untuk mewujudkannya ada tiga pilar penting, yakni kerja sama 
peningkatan kapasitas produksi antara kedua pemerintah yang dilakukan 
melalui pusat pengembangan industri manufaktur yang akan difasilitasi 
Jepang, fasilitas perdagangan, serta liberalisasi yang menghapus sebagian 
besar tarif bea masuk ke kedua negara. akan memfokuskan pada 
peningkatan kapasitas di 13 sektor penunjang investasi Jepang di 
Indonesia, yaitu pengerjaan logam, percetakan alat mesin, promosi ekspor 
dan investasi, usaha kecil dan menegah (UKM), komponen otomotif, 
elektronik, baja, tekstil, petrokimia/oleokimia, logam non besi, dan 
makanan dan minuman. Ke 13 sektor itu masuk program pengembangan 
kapasitas industri melalui Manufacturing Industry Development Centre 
(MIDEC).  
 
MIDEC adalah bagian dari pilar pengembangan kapasitas untuk 
meningkatkan daya saing produk Indonesia. Kesepakatan ini menyangkut 
lebih dari 90% dari jumlah pos tarif yang akan dihapuskan atau dikurangi 
Di dalam suatu seminar bertemakan “Liberalisasi Perdagangan Melalui 
Perjanjian Perdagangan Bilateral: Dampak Terhadap Indonesia di Sektor 
Domestik dan Strategi Dalam Perundingan WTO”, yang membahas isu 
liberalisasi perdagangan melalui jalur kesepakatan perdagangan bebas 
bilateral (BFTA), yang diselenggarakan oleh Institute for Global Justice (IGJ) 
bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri (Deplu) RI dan forum WTO 
Indonesia, Agustus 2006, Ketua delegasi perundingan IJ-EPA, Soemadi 
Brotodiningrat, mengatakan bahwa ada beberapa isu penting yang waktu 
itu dirundingkan Jepang dan Indonesia dalam JI-EPA termasuk:  
 
(1) perdagangan barang, yakni akses pasar dengan cara penurunan tarif 
yang diharapkan dapat langsung berjalan setelah diadakannya 
kesepakatan di antara kedua pihak. Namun, pemerintah Indonesia masih 
berpikir bahwa perlu adanya pengembangan kapasitas terlebih dahulu, 
yang didahului oleh satu bentuk kajian kelayakan;  
 
(2) perdagangan bidang jasa, dimana Jepang masih meminta adanya 
komitmen tetap di tempat, atau standstill committment, dimana 
diusahakan agar komitmen yang sudah ada dari kedua pihak tidak 
dikorbankan setelah adanya EPA;  
 
(3) penanaman modal, dimana masih ada beberapa perbedaan pendapat 
di antara kedua pihak mengenai definisi terminologi ini, yakni apakah 
penanaman modal akan berbentuk PMA (atau FDI) atau portfolio. Selain 
itu, saat ini pemerintah Indonesia juga masih menunggu pembahasan 
rencana undang-undang penanaman modal di Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) sebelum dapat menentukan posisi Indonesia dalam isu penanaman 
modal dalam JI-EPA;  
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(4) sumber-sumber energi dan mineral (EMR – Energy and Mineral 
Resources), dimana Jepang menginginkan adanya aspek keamanan 
penyediaan energi ke negara tersebut.  
 
Perjanjian IJ-EPA itu sendiri akan berlaku efektif 1 Juli 2008 yang memuat 
tiga pilar, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi 
perdagangan dan investasi, dan pengembangan kapasitas untuk 
mengangkat daya saing. Dalam peningkatan kapasitas produksi, selain 
elektronika dan otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT) juga merupakan 
salah satu industri yang difokuskan dalam kerja sama tersebut. Ini semua 
tentu diharapkan dapat memberi kesempatan besar bagi pengusaha-
pengusaha Indonesia untuk bisa mengekspor atau meningkatkan ekspor 
produk-produk mereka ke Jepang.  
 
Namun demikian, menurut Menteri Perdagangan RI, Dr. Mari Elka 
Pangestu, dalam seminar forum WTO Indonesia, Agustus-2006 di Jakarta, 
Indonesia perlu lebih serius memanfaatkan BFTA sehingga produk-produk 
domestik yang diekspor ke luar negeri tidak mengalami diskriminasi (hal ini 
disebabkan barang-barang dari Indonesia tidak diberikan konsesi khusus 
di, misalnya, Jepang, selayaknya barang-barang yang masuk dari Singapura 
di Jepang). Juga apabila Indonesia tidak aktif terlibat dalam BFTA, maka 
Indonesia akan mengalami dampak diversi perdagangan di negara-negara 
mitranya. Dalam ASEAN, Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung 
percepatan integrasi ekonomi ASEAN dari 2020 menjadi 2015. Hal ini 
diperkuat oleh paket kebijakan ekonomi pemerintah 2008-2009 yang 
tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program 
Ekonomi 2008-2009 yang antara lain memuat kebijakan pelaksanaan 
komitmen masyarakat ekonomi ASEAN.  
 
Selain itu, Indonesia juga aktif dalam dialog FTA ASEAN dengan Korea, 
China, Jepang, India, Selandia Baru, AS. Ada sejumlah studi telah dilakukan 
untuk menganalisis prestasi atau kemampuan Indonesia dalam 
menghadapi peluang yang muncul dari integrasi ASEAN yang cenderung 
semakin menguat dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu 
studinya adalah dari Bank Indonesia (BI, 2008), yang menemukan bahwa 
Indonesia tertinggal dibandingkan beberapa negara anggota lainnya, 
terutama Singapura, Malaysia dan Thailand dalam banyak hal, khususnya 
kualitas sumber daya manusia (SDM), teknologi dan stok kapital. 
Kekurangan faktor produksi yang terakhir ini disebabkan terutama oleh 
buruknya kondisi infrastruktur, kelembagaan dan SDM di Indonesia. 
Berdasarkan itu semua, studi ini menyimpulkan sebagai berikut:  
 
….. apabila menggunakan patokan kondisi relatif faktor-faktor produksi, 
nampaknya manfaat terbesar dari integrasi ASEAN hanya akan dinikmati 
oleh beberapa negara tertentu, dalam hal ini adalah Singapura, Malaysia, 
dan Thailand. Sementara itu, peluang Indonesia untuk turut menikmati kue 
ekonomi pascaintegrasi tentu saja masih sangat terbuka, yaitu apabila 
dalam periode 7-8 tahun ini Indonesia mampu melakukan perubahan 
substansial dalam hal perbaikan SDM maupun fisik (human and physical 
capital) (halaman 35).  
 
Pertanyaan yang sering muncul salama ini adalah: apakah Indonesia bisa 
memanfaatkan sepenuhnya kesempatan dari FTA, EPA, KEK atau 
kesepakatan berbagai ASEAN Plus. Pertanyaan ini muncul karena alasan-
alasan klasik: kualitas SDM masih rendah sehingga tidak mampu menyerap 
transfer teknologi, birokrasi yang tidak efisien, penjabaran kebijakan 
pemerintah lintas sektoral maupun lintas wilayah (kebijakan perdagangan, 
kebijakan industri, kebijakan pertanian, kebijakan fiskal, dll) yang tidak 
seirama, buruknya infrastruktur, prosedur pabean yang kurang terprediksi 
(dari sudut pandang pengusaha asing), langkah-langkah yang diambil 
instansi-instansi pemerintah yang kebanyakan bersifat ad hoc yang tidak 
memberi kepastian jangka menengah (apalagi jangka panjang) kepada 
pelaku usaha atau calon investor, implementasi kebijakan di lapangan 
yang sering tidak efektif (tidak ada kepemimpinan yang kuat dan fokus 
untuk get things done dari pelaksana, misalnya pemerintah yang semua ini 
ditambah lagi dengan masalah kepastian hukum dan keamanan, 
dll.membuat iklim investasi di tanah air tidak kondusif. daerah atau 
menteri), sistem-sistem perburuhan dan perpajakan yang dirasakan 
merugikan dunia usaha, tidak harmonisnya tariff, ekonomi biaya tinggi 
yang masih marak (yang membuat profit usaha menurun sehingga terjadi 
demotivasi dari para pelaku usaha/investor), dan ketidaksanggupan 
pemerintah mencegah penyelundupan dan pemalsuan sejumlah produk 
termasuk produk-produk elektronik,  
 
Bahkan Hidayati (2008) menegaskan bahwa untuk memanfaatkan peluang 
EPA, para pelaku industri menilai sebagian besar pekerjaan rumah yang 
masih harus dikerjakan merupakan porsi pemerintah. Tanpa strategi 
pengembangan industri yang jelas, dukungan kebijakan yang konsisten, 
serta iklim investasi yang ditawarkan, peluang yang ditawarkan EPA pun 
akan terbuang (halaman 10). Data dari ASEAN-Japan Center 2005 
menunjukkan bahwa dari total ekspor ASEAN ke Jepang, porsi Indonesia 
untuk hampir semua produk jauh lebih kecil. Bahkan untuk komoditas 
pertanian, yang mana Indonesia merupakan negara agraris terbesar di 
ASEAN, ternyata ekspornya seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan 
lainnya jauh dibawah, misalnya, Thailand. Juga untuk produk-produk 
manufaktur tertentu, posisi Indonesia paling lemah. Menanggapi 
lemahnya ekspor pertanian Indonesia ke Jepang tersebut, Saragih (2007) 
menegaskan bahwa hal ini terkait erat dengan lemahnya Indonesia dalam 
kualitas, dan oleh karena itu, salah satu langkah yang harus segera diambil 
adalah perbaikan sertifikasi produk, selain tentu hal-hal lain seperti 
peningkatan kualitas SDM dan teknologi merupakan prasyarat yang 
mutlak.  
 
Sebenarnya, pemerintah Indonesia menyadari bahwa daya saing global 
Indonesia cenderung melemah, dan oleh karena itu, dalam rapat kerja 

Departemen Perdagangan RI pada tanggal 26 – 28 Juli 2006 lalu di Jakarta, 
Menteri Perdagangan menjelaskan beberapa hal pokok yang perlu 
dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia, yang 
dijabarkan dalam empat misi utama. Keempat misi tersebut adalah 

1. meningkatkan kelancaran distribusi, penggunaan produk dalam 
negeri, perlindungan konsumen dan pengamanan 
perdagangan; 

2. memaksimumkan keuntungan daya saing bangsa Indonesia 
dalam persaingan global; 

3. mewujudkan pelayanan publik dan good governance; 
4. meningkatkan peran penelitian dan pengembangan, dan proses 

konsultasi publik dalam pengambilan keputusan di sektor 
perdagangan. 

 
Guna mencapai misi tersebut, Departemen Perdagangan menggunakan 
metode Balanced Score Card sebagai alat untuk menjembatani rencana 
strategis dengan operasional agar pencapaiannya dapat terwujud dan 
terukur, secara merata di seluruh penjuru Indonesia. Selain hal-hal di atas 
Departemen Perdagangan juga menyadari pentingnya arti sinergi antara 
pusat dan daerah sehingga seluruh kebijakan dan implementasinya dapat 
terkordinasikan dan dijalankan dengan baik. Selain itu, pemerintah terus 
berusaha memperkuat posisinya di dalam WTO, agar Indonesia bisa lebih 
diuntungkan oleh kesepakatan-kesepakatan WTO. Untuk meningkatkan 
daya saing produk dalam negeri, upaya yang dilakukan Departemen 
Perdagangan antara lain menurunkan ekonomi biaya tinggi, memperlancar 
arus barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing komoditi ekspor. 
Implementasinya dengan menyederhanakan prosedur perizinan, 
mengurangi hambatan distribusi (perda dan retribusi); transparansi 
kebijakan dan memfasilitasi infrastruktur perdagangan dalam negeri. 
 
Agar keempat misi tersebut dapat dilakukan secara optimal, diperlukan 
adanya pemahaman bersama dari semua takeholders dalam mendukung 
peningkatan daya saing produk Indonesia. Untuk itu, Departemen 
Perdagangan telah menyusun road map peningkatan daya saing produk 
Indonesia dengan target pada tahun 2010 akan tercipta 200 merk yang 
mempunyai daya saing di pasar domestik dan internasional. Ke-200 merk 
tersebut akan menjadi produk-produk dengan disain yang bagus buatan 
Indonesia dengan dukungan 3 kekuatan (branding, packaging, product 
design); yang dilindungi dengan HKI. Sementara itu, peranserta daerah 
dalam hal ini dapat diwujudkan melalui pemetaan produk unggulan yang 
bermerk yang siap bersaing di pasar Internasional. Juga pemerintah 
Indonesia telah membentuk National dan ASEAN Single Window; 
memberdayakan ATDAG (Atase Perdagangan atau ITPC (seperti misalnya 
KDEI Taipei); serta menyempurnakan fasilitasi perdagangan melalui 
harmonisasi tarif bea masuk dan mempercepat restitusi pajak. Namun 
masih banyak hal lain seperti banyak forum, fasilitas atau jalur 
perdagangan dunia atau regional yang kurang dimanfaatkan selama ini 
oleh (pemerintah) Indonesia.  
 
Misalnya jalur kesepakatan perdagangan bebas bilateral (BFTA – Bilateral 
Free Trade Agreement) yang belakangan ini semakin marak dalam sistem 
perdagangan internasional. Sejauh ini Indonesia memang telah terlibat 
dalam BFTA dengan China, dalam kerangka Kesepakatan Perdagangan 
Bebas ASEAN-China, melaksanakan perundingan dengan Jepang guna 
mendorong terciptanya Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Jepang-
Indonesia (JIEPA), dan telah menerima sejumlah tawaran untuk melakukan 
BFTA dengan beberapa mitra dagang utamanya, termasuk dari Amerika 
Serikat (AS) dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA – European Free 
Trade Association).  
 
Standarisasi  
Indonesia sudah punya aturan mengenai standarisasi, yakni Peraturan 
Pemerintah (PP) No 102/2000. Di dalam Pasal 3, dinyatakan bahwa 
standardisasi nasional bertujuan untuk:  
 
(1) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga 
kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, 
kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;  
(2) membantu kelancaran perdagangan; 
(3) mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. 
 
Memang ironis sekali bahwa, di satu sisi, disadari bahwa kualitas sangat 
penting untuk bisa unggul di pasar dunia, atau, misalnya, dalam hal IJ-EPA, 
agar produk-produk Indonesia bisa menembus pasar Jepang, sedangkan, di 
sisi lain, Indonesia sampai saat ini masih punya masalah serius untuk 
memenuhi standar kualitas. Hingga Agustus 2007, pemerintah Indonesia 
telah menetapkan 3.200 standar nasional industri (SNI), tetapi baru 215 
SNI produk yang diwajibkan. SNI yang diwajibkan itu pun sebagian besar 
masih berlaku sukarela karena baru 34 SNI produk yang dinotifikasi ke 
WTO. Tanpa notifikasi tersebut, tidak ada mekanisme pengawasan dan 
sanksi yang diterapkan. Di tingkat ASEAN, hingga tahun 2007 sudah 140 
jenis standar produk yang diharmonisasi, dan ditargetkan mencapai 189 
produk pada tahun 2011. Sementara, Indonesia hingga saat ini baru 
mengikutkan 19 standar produk dalam harmonisasi ASEAN (Hidayati, 
2008). Artinya, walaupun pasar ASEAN semakin terbuka, banyak produk . 
Indonesia yang tidak akan bisa masuk pasar ASEAN karena belum punya 
standar produknya (Hidayati, 2007).  
 
Hal ini mencerminkan lemahnya pengembangan standar dan lembaga 
akreditasi di Indonesia; walaupun Indonesia sudah memiliki (PP) No 
102/2000. Padahal, penguatan standar, lembaga akreditasi, dan 
kelengkapan fasilitas laboratorium penguji tidak bisa diabaikan. Dalam 
persaingan di pasar global, hambatan nontarif, baik yang bersifat teknis, 
seperti standar keamanan produk, maupun nonteknis, seperti ketentuan 
label, menjadi perkara serius (Hidayati, 2008, 10). Menurut Chief Executive 
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Officer Garudafood (tahun 2006) Sudhamek Agoeng WS, 11hambatan 
utama yang dihadapi pengusaha Indonesia dalam menjalin hubungan 
perdagangan, terutama dengan Jepang, adalah masalah standar kualitas. 
Selama ini barang-barang Indonesia tidak mudah masuk ke pasar Jepang 
karena negara tersebut sangat luar biasa menerapkan standar kualitas.  
 
Sedangkan, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (tahun 
2006) Achmad Widjaya mengatakan bahwa daya saing industri nasional di 
pasar global, termasuk di pasar Jepang, masih lemah karena lemahnya 
SDM dan teknologi dan ini semua disebabkan Indonesia belum memiliki 
visi industri: mau kemana industri nasional dikembangkan, atau industri 
apa yang akan dijadikan industri kunci dan bagaimana 
mengembangkannya. Sebagai satu contoh. Salah satu produk Indonesia 
yang hingga saat ini sulit diterima oleh pasar Jepang adalah ekspor 
komponen otomotif. Sampai saat ini Indonesia masih belum bisa 
menembus langsung pasar komponen Jepang karena soal kepercayaan, 
dan ini menyangkut langsung soal kemampuan Indonesia memenuhi 
standar kualitas yang diminta Jepang. Selama ini, industri nasional 
menjalin kerja sama dengan principal Jepang sebagai penjamin produk. 
Seluruh produk komponen buatan Indonesia dites terlebih dahulu oleh 
principal sebelum dipasok ke industri otomotif di Jepang. Misalnya, produk 
klep sepeda motor yang diekspor ke Jepang setelah melalui 
pengembangan atau dua kali pengawasan mutu.  
 
Bahkan untuk produk-produk tradisional yang mana sebenarnya Indonesia 
mempunyai keunggulan komparatif seperti alas kaki dan TPT bukan 
primadona ekspor Indonesia ke Jepang. Selain karena kalah bersaing 
dengan produk-produk dari China (hingga saat ini sekitar 81% pasar Jepang 
untuk TPT dikuasai China) dan Vietnam, juga banyak hambatan nontarif, 
termasuk masalah standarisasi (Hidayati dan Astono, 2007). Selain 
starndarisasi produk, standarisasi prosedur-prosedur perdagangan juga 
sangat penting. Standarisasi prosedur perdagangan termasuk bagian 
penting dari fasilitas perdagangan. Bagian penting lainnya dari fasilitas 
perdagangan adalah harminisasi dan modernisasi dari prosedur-prosedur 
perdagangan. Tujuan utama dari standarisasi, harmonisasi dan 
modernisasi dari prosedur-prosedur perdagangan adalah untuk 
menurunkan biaya-biaya transaksi dalam perdagangan internasional, 
khususnya antara pelaku usaha dengan pemerintah (misalnya bead dan 
cukai) di perbatasan nasional (Grainger, 2007).  
 
Penentuan Sektor-Sektor Unggulan (picking the winners)  
Selama ini dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor atau industri 
nasional, pemerintah Indonesia menetapkan sektor-sektor atau industri-
industri unggulan, atau prioritas atau strategis, yang umum dikenal dengan 
sebutan strategi picking the winners. Misalnya, dalam visi Indonesia 2030, 
pemerintah menyiapkan 10 produk nonmigas unggulan Indonesia 
berdasarkan kriteria potensi ekspor, kandungan impor, dan sumber daya 
alam (SDA), seperti industri minyak goreng dan minyak kelapa sawit, 
industri bubuk cokelat, dan industri konsentrat makanan ternak, dan 10 
produk nonmigas unggulan Indonesia berdasarkan kriteria potensi ekspor, 
kandungan impor, dan padat karya seperti industri alat pertanian, alat 
pertukangan, alat pemotong dan alat dapur lainnya, industri perabot 
rumah tangga, industri lampu dari logam, industri mesin pertanian dan 
perlengkapannya, dan industri mesin pengolahan.  
 
Menperdag mengeluarkan sejumlah program prioritas tahun 2008, 
diantaranya pengembangan 10 produk utama, 10 produk potensial dan 
tiga jasa (10+10+3). Sepuluh produk utama meliputi udang, kopi, CPO, 
kakao, karet, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), alas kaki, elektronika, 
komponen otomotif dan furniture, sedangkan 10 produk potensial 
mencakup kerajinan tangan, ikan dan produk ikan, tumbuhan obat, kulit 
dan produk kulit, makanan olahan, perhiasan, minyak atsiri, rempah-
rempah, peralatan kantor bukan kertas, dan alat kesehatan. Sementara 
tiga jasa perdagangan terdiri dari konstruksi, teknologi informasi dan 
tenaga kerja. Namun pengalaman selama ini menunjukkan bahwa 
kebijakan yang ada tidak selalu konsisten dengan apa yang ingin dicapai. 
Seperti yang dinyatakan oleh Samhadi (2007b) berdasarkan 
pengamatannya selama itu terhadap kebijakan industri nasional sebagai 
berikut:  
 
….kebijakan industri sejak tahun 2000 dapat dikatakan hanya tambal 
sulam. Tidak ada implementasi kebijakan yang fokus dan komprehensif 
mengenai industri mana yang aka didorong, prasarana dan fasilitas apa 
yang akan diberikan, keterkaitan industri apa yang akan dibangun atau 
daerah mana yang akan dijadikan basis industri apa. Kebijakan industri 
yang ada hanya bersifat responsive. Para menteri hanya membuat 
kebijakan berdasarkan surat permohonan dari pelaku industri tertentu, 
sebagaimana halnya dengan insentif perpajakan (halaman 33). 
 
 Ia berpendapat bahwa dengan kondisi seperti ini, sangat sulit 
mengharapkan Indonesia bisa diuntungkan dengan perdagangan bebas 
atau BFTA atau EPA. . Satu contoh konkrit, industri elektronik Indonesia 
hingga saat masih sangat tergantung pada impor komponen dan bahan 
baku utama. Ironisnya, bea masuk (BMM) impor bahan baku dan 
komponen ke Indonesia selama ini berkisar 5% hingga 20%, sedangkan 
impor produk jadi elektronik dikenai BMM 0%. Selain itu, industri 
elektronik nasional juga dihadapi oleh pemberlakuan pajak penjualan atas 
barang mewah (PPn-BM) untuk sejumlah klasifikasi pendingin udara (AC), 
televisi, lemari es, dan mesin cuci. Untuk klasifikasi produk yang sama, 
Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand tidak memberlakukan PPnBM.  
 
Sebenarnya pemilihan industri-industri tertentu sebagai suatu strategi 
tidak ada salahnya. Cara ini juga dilakukan oleh Korea Selatan. 
Pembangunan industri di negara ini sejak awal, yang dimulai pada dekade 
1960-an, sudah berorientasi keluar, karena pasar domestiknya relatif kecil. 

Sesuai analisis dari Samhadi (2008), pada dekade 1960-an, pemerintah 
Korea Selatan memilih mendorong industri manufaktur ringan karena 
pada saat itu keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara tersebut 
adalah di industri-industri padat karya. Pada tahun 1970-an, fokus 
kebijakan industri bergeser ke industri kimia dan industri berat. 
Selanjutnya, pada dekade 80-an, diterapkan kebijakan industri yang 
berorientasi pada teknologi, seperti industri elektronik. Pada dekade 90-an 
hingga sekarang, kebijakan industrinya berorientasi pada pengembangan 
industri teknologi informasi (IT).  
 
Menurut Kyo-kim (2008), ada sejumlah pelajaran penting dari pengalaman 
industrialisasi di Korea Selatan bagi NSB, termasuk Indonesia. Pertama, 
adaptasi kebijakan untuk menyesuaikan dengan iklim ekonomi global yang 
ada. Kedua, harmonisasi kebijakan, terutama antara kebijakan industri dan 
kebijakan perdagangan¸kebijakan pengembangan teknologi, dan kebijakan 
pengembangan SDM. Tiga, kebijakan proteksi (substitusi impor) terhadap 
industri-industri domestik yang masih baru (sering disebut masih ”bayi”) 
hanya sementara. Empat, sektor swasta harus sebagai pemain utama yang 
kuat, efisien, dan berdaya saing tinggi. Lima, strategi pembangunan 
industri yang berorientasi ke luar (ekspor). Enam, semua langkah-langkah 
tersebut harus selalu didukung oleh ekonomi makro yang stabil.  
 
Kebijakan pemerintah terhadap perubahan harga komoditas di pasar 
dunia  
Perubahan harga dari suatu komoditas di pasar dunia bisa berpengaruh 
negatif atau positif terhadap Indonesia, terutama dalam bentuk 
perubahan biaya produksi atau inflasi.  Demi menjaga stabilitas harga di 
pasar domestic akibat perubahan harga suatu komoditas di pasar dunia, 
pemerintah memiliki sejumlah strategi atau instrument untuk digunakan. 
Misalnya, dalam kasus minyak goring, sejak 1 Februari 2008, pemerintah 
menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk minyak 
goreng yang dijual di dalam negeri baik curah maupun kemasan. Kebijakan 
itu diharapkan dapat menahan laju kenaikan harga minyak goreng di 
dalam negeri akibat kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO) di dunia. 
Kebijakan ini sudah berjalan cukup baik, yakni berhasil meredam kenaikan 
harga minyak goreng karena harga CPO di pasar internasional naik 
Pemerintah tidak akan melarang maupun membatasi ekspor CPO. Namun, 
untuk menjamin pasokan CPO bagi produsen minyak goreng di dalam 
negeri, yang berarti menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam 
negeri, pemerintah telah menetapkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) 
progresif.  
 
Besaran tarif PE selama Maret 2008 ditetapkan 10 persen, mengingat 
patokan harga rata-rata CPO di Rotterdam sebesar 1.068 dolar AS per ton. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.011/2008, 
besaran PE CPO ditetapkan 10 persen jika harga referensinya antara 850 –
1.100 dolar AS per ton. PE ini akan dinaikkan lagi bila harga internasional 
naik lagi. Sedangkan untuk komoditas-komoditas impor yang merupakan 
bahan baku utama bagi sejumlah industri dalam negeri, pemerintah 
menggunakan tarif bea masuk (BM) sebagai instrumennya. Misalnya, pada 
bulan Januari 2008 Departemen PLN R.I menurunkan tarif BM kedelai dari 
10% menjadi 0%. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi 
makanan berbasis kedelai (seperti kecap, tauco, susu kedelai, keripik 
kedelai, dll. akibat lonjakan harga kedelai di pasar dunia. Kebijakan ini 
bersifat sementara hingga harga kedelai di pasar dunia kembali normal 
Kebijakan terakhir pemerintah mengenai pengaturan harga ekspor adalah 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No.26/M-DAG/PER/7/2008 tentang 
penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu, yakni 
kelapa sawit dan produk-produknya (seperti CPO dan produk-produk 
turunannya), kayu; rotan, dan kulit. Menurut peraturan tersebut, HPE akan 
ditetapkan setiap bulan, dan penetapannya berpedoman pada harga rata-
rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di 
Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE. Sedangkan tarif PE 
seperti yang telah dibahas sebelumnya di atas untuk komoditi kelapa sawit 
dan turunannya berpedoman pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam 
satu bulan sebelum penetapan HPE, yakni sebesar 1182,94 dollar AS/MT.  
 
Anti-Dumping  
Anti-dumping diatur oleh Artikel VI GATT tahun 1994, yang merupakan 
salah satu instrument penting bagi pengamanan industri dalam negeri 
suatu negara anggota WTO dari praktek perdagangan tidak adil yang 
dilakukan dalam bentuk tindakan dumping. Tarif yang diikat (binding tariff) 
dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota 
WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan 
barang.17Artikel tersebut mengijinkan otoritas di suatu negara untuk 
mengenakan bea masuk tambahan dalam bentuk bea anti dumping 
terhadap produk-produk impor yang diduga dijual di bawah harga normal 
atau harga lebih murah dari harga di pasar domestik dari negara asal 
barang. Indonesia sebagai salah satu anggota WTO yang telah meratifikasi 
seluruh kesepakatan WTO berdasarkan UU No.7 Tahun 1994 telah 
mengimplementasikan ketentuan Artikel GATT tersebut melalui PP No.34 
Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan 
(Erlina, 2006).  
 
Indonesia sudah sering berurusan dengan masalah anti-dumping. Misalnya 
dalam kasus sengketa dengan dengan Korea Selatan untuk produk kertas 
tertentu dari Indonesia. Indonesia sebagai Penggugat dan Korea Selatan 
sebagai Tergugat, menggugat Korsel karena menetapkan bea masuk anti 
dumping (BMAD) terhadap produk kertas asal Indonesia. Kasus ini bermula 
ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping 
terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) 
pada 30 September 2002. Perusahaan yang dikenakan tuduhan dumping 
adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. 
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte Ltd. Produk 
kertas Indonesia yang dikenai tuduhan dumping mencakup 16 jenis 
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produk, tergolong dalam kelompok uncoated paper and paper board used 
for writing, printing, or other graphic purpose serta carbon paper, self 
copy paper and other copying atau transfer paper. Indonesia untuk 
pertama kalinya memperoleh manfaat dari mekanisme penyelesaian 
sengketa atau Dispute Settlement Mechanism (DSM) sebagai pihak 
penggugat utama (main complainant) yang merasa dirugikan atas 
penerapan peraturan perdagangan yang diterapkan oleh negara anggota 
WTO lain.  
 
Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti-
dumping Korea ke DSM dalam kasus Anti-Dumping untuk Korea-Certain 
Paper Products. Indonesia berhasil memenangkan sengketa anti-dumping 
ini. Indonesia telah menggunakan haknya dan kemanfaatan dari 
mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO 
terutama prinsip transparansi (Binchoutan, 2008). Sering kali kebijakan 
anti-dumping di negara tujuan terhadap produk dari negara lain (bukan 
Indonesia) menguntungkan Indonesia. Misalnya kebijakan anti-dumping 
yang dikenakan oleh UE terhadap sepatu dari China dan Vietnam pada 
tahun 2005 lalu. Kebijakan ini membuat pesanan sepatu dari kedua negara 
itu berkurang hingga 20 persen. Hal ini membuat produk sepatu dari 
negara selain Cina dan Vietnam bisa berpeluang masuk ke negara-negara 
Eropa, termasuk Indonesia (Hariyanto, 2005).  
 
Tuduhan dumping dan pemberian subsidi pun kerap menjadi jurus AS 
untuk menghalang serbuan produk negara lain, termasuk dari Indonesia. 
Indonesia juga kerap jadi tumbal kebijakan anti-dumping AS. Sedikitnya 20 
kebijakan anti-dumping dan antipemberian subsidi yang diterapkan AS 
terhadap sejumlah produk Indonesia. AS pernah menyerang Indonesia 
lewat tuduhan dumping kertas. Akibatnya, Indonesia dikenai bea masuk 
anti-dumping sebesar 8 persen dan bea masuk antisubsidi sebesar 22 
persen. Namun, lantaran tuduhan itu tidak terbukti, sanksi yang dijatuhkan 
harus dicabut. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pada saat 
ekonomi global, khususnya di negara-negara maju seperti AS cenderung 
mengalami resesi, kebijakan anti-dumping di negara-negara tersebut juga 
cenderung menguat.  
 
Diplomasi Perdagangan Luar Negeri (PLN) 
Diplomasi PLN, yang merupakan bagian dari diplomasi ekonomi, juga 
merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh 
pemerintah dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia Indonesia. 
19Dengan semakin kuatnya persaingan yang dihadapi Indonesia dalam 
PLN, diplomasi PLN harus menjadi ujung tombak sekaligus prioritas utama 
politik luar negeri Indonesia. Secara sederhana, diplomasi PLN merujuk 
pada upaya-upaya diplomasi untuk mendapatkan pasar yang lebih luas 
bagi ekspor Indonesia. Pembentukan dan penguatan kerjasama ekonomi, 
misalnya dengan Jepang dalam konteks IJ-EPA, dan promosi barang-barang 
buatan Indonesia di berbagai pameran di dunia merupakan dua upaya 
dalam konteks diplomasi PLN.  
 
Menurut Perwita (2008), diplomasi ekonomi paling tidak menghadapi 3 isu 
penting:  
 
(1) hubungan antara ekonomi dan politik;  
(2) hubungan antara lingkungan serta aneka tekanan domestik dan 
internasional;  
(3) hubungan antara aktor negara dan nonnegara (aktor swasta). 
 
 Kombinasi ketiga hubungan itulah yang akhirnya menjadi salah satu warna 
utama dinamika hubungan internasional kontemporer. Isu pertama 
mengacu kondisi di tengah perkembangan intensitas dan kompleksitas 
yang kian tinggi dari tiga pola interaksi itu serta isu ekonomi global yang 
kian rumit, hubungan ekonomi dan politik kerap tidak dapat berjalan 
seiring. Banyak kasus menunjukkan, isu-isu politik menjadi penghambat 
hubungan atau diplomasi ekonomi yang dimiliki negara. Sebaliknya, ada 
banyak kasus terjadi, di mana hubungan ekonomi suatu negara dengan 
negara lain terbentuk secara efektif tanpa disibukkan hubungan politik 
yang mereka miliki. Isu kedua merujuk tingkat ekonomi domestik sebagai 
basis instrumen kebijakan ekonomi luar negeri (atau kebijakan PLN). 
 
Dalam konteks ini, tingkat kesiapan domestik yang rendah kerap menjadi 
kerikil dalam meningkatkan diplomasi ekonomi suatu negara. Hal ini 
dimaknai sebagai rendahnya kesiapan domestik suatu negara atau kerap 
dimaknai sebagai rendahnya daya saing negara di bidang ekonomi dan PLN 
dibandingkan negara lain. Alhasil, tingkat kesiapan domestik dan daya 
saing negara juga akan menentukan kapasitas dan kemampuan ekonomi 
nasional suatu negara dalam arena ekonomi dan politik global. Isu ketiga 
terkait kemampuan negara dan swasta dalam hubungan ekonomi/PLN. 
Semakin harmonis hubungan pemerintah (negara) dan swasta serta kian 
tingginya tingkat koordinasi hubungan antara aktor negara dan non-
negara, akan berdampak positif terhadap efektivitas diplomasi ekonomi 
yang dimiliki.  
 
Sebaliknya, banyak kasus di NSB, termasuk di Indonesia, menunjukkan, 
betapa lemahnya hubungan dan rendahnya koordinasi antara sesama 
institusi pemerintah dan swasta. Akibatnya, diplomasi ekonomi yang 
dimiliki bersifat sporadis dan tidak dapat secara efektif mencapai 
kepentingan ekonomi nasional. Memang, Presiden SBY secara aktif telah 
memimpin upaya diplomasi ekonomi antara lain melalui berbagai 
lawatannya ke berbagai negara untuk memperkuat kerjasama ekonomi, 
teruama dalam PLN, dan menarik investasi asing ke Indonesia. Tentu, 
pelaku diplomasi tidak terbatas hanya presiden dan kementerian luar 
negeri, tapi juga didukung sepenuhnya oleh departemen-departemen 
lainnya, terutama Departemen Perdagangan untuk bidang PLN dan BKPM 
untuk bidang investasi. Nemun demikian, seperti yang dikatakan oleh 
Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Binny Buchori yang dikutip dari 

TEMPO Interaktif: diplomasi ekonomi Indonesia masih lemah, terutama 
dihadapan lembaga-lembaga ekonomi internasional, seperti WTO, Bank 
Dunia dan IMF. Indonesia belum bisa menempatkan diri untuk mengambil 
peran dalam tata kelola globalisasi ekonomi.  
 
Menurutnya Indonesia membutuhkan visi dan strategi nasional yang 
visioner dalam menghadapi globalisasi. Katanya, Indonesia harus berhenti 
menempatkan diplomasi ekonomi sebagai bagian sekunder dari diplomasi 
politik. Peran diplomasi Indonesia harus diperluas dengan menggunakan 
politik luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai pembangunan 
ekonomi. Indonesia, juga dituntut untuk memperkuat hubungan dengan 
Bank Dunia dan IMF. Sementara itu, Asosiate Director Perkumpulan 
Prakarsa Sugeng Bahagijo menyarankan agar Indonesia menyususn White 
Paper mengenai globalisasi dan diplomasi ekonomi. Selain itu, 
Departemen Luar Negeri agar diikutsertakan dalam kordinasi 
perekonomian. Menurut Perwita (2008), kecenderungan diplomasi 
ekonomi Indonesia selama ini lebih bersifat reaktif dan sporadis. 
Ketidakmampuan pemerintah Indonesia menghasilkan perangkat 
diplomasi ekonomi yang utuh, komprehensif, dan berjangka panjang 
hanya akan menghasilkan ekspor terbatas.  
 
Sebaliknya, jika pemerintah Indoesia dapat mengoptimalkan diplomasi 
ekonomi, hal itu akan berdampak amat signifikan bagi peningkatan 
kapasitas dan kapabilitas ekonomi nasional Indonesia yang kini sedang 
terpuruk. Karena itu, meurutnya, pemerintah Indonesia perlu lebih serius 
memikirkan pentingnya diplomasi ekonomi yang bersifat berkelanjutan 
dan jangka panjang. Namun, satu hal yang harus diperhatikan adalah 
bahwa sehebat apapun juga diplomasi ekonomi, itu tidak akan efektif jika 
tidak didukung oleh kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kondusif di 
dalam negeri. Stabilitas politik, sosial dan ekonomi domestik ditambah 
dengan perkembangan demokrasi yang semakin baik di Indonesia 
merupakan hal penting yang dapat menjadi modal positif dalam 
mendukung kiprah diplomasi ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah 
harus secara serentak, di satu sisi, memperkuat upaya diplomasi ekonomi 
ke luar negeri, dan, di sisi lain, pada saat yang sama, memperbaiki kondisi 
domestik (Suwito, 2007). 
 
PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
Perdagangan dalam negeri (PDN) juga mempunyai berbagai isu atau 
permasalahan, dan di dalam kajian ini hanya beberapa isu besar saja yang 
dibahas, yakni: 
 
(1) infrastruktur dan logistik 
(2) barang selundupan/impor ilegal 
(3) persaingan 
(4) distribusi 
(5) hambatan-hambatan PDN lainnya 
 
Infrastruktur dan Logistik 
 
Gambar 2: Kualitas Infrastruktur 

 
 
Bukan lagi rahasia umum bahwa infrastruktur di dalam negeri sangat 
buruk, terutama sejak krisis ekonomi 1997/98. Laporan tahunan dari WEF 
menunjukkan bahwa Indonesia selalu berada di peringkat rendah, bahkan 
terendah di dalam kelompok ASEAN. Seperti yang dapat dilihat di Gambar 
2, Indonesia berada di posisi 102, satu poin lebih rendah daripada Filipina. 
Padahal, salah satu penentu utama keberhasilan suatu negara untuk dapat 
bersaing di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas adalah jumlah 
infrastruktur yang mencukupi dengan kualitas yang baik. Buruknya 
infrastruktur dengan sendirinya meningkatkan biaya produksi yang pada 
akhirnya menurunkan daya saing harga dengan konsukwensi ekspor 
menurun. Konsukwensi lainnya adalah menurunnya niat investor asing, 
terutama penanaman modal asing, untuk membuka usaha di dalam 
negeri, dan ini pasti akan berdampak negatif terhadap produksi dan ekspor 
di dalam negeri.  
 
Penemuan tersebut diatas juga didukung dengan hasil studi dari Bank 
Indonesia (BI, 2008). Dengan menggunakan data dari International 
Telecommunication Union 2007, studi tersebut menemukan bahwa 
walaupun Indonesia adalah negara terbesar di kawasan ASEAN, namun 
dalam hal infrastruktur, khususnya jaringan telepon dan pemakaian listrik .  
yang merupakan dua basis elemen dari infrastruktur untuk pertumbuhan 
bisnis posisi Indonesia relatif buruk (Tabel 1). 
 
Tabel 1: Kondisi Infrastruktur ASEAN 
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Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam infrastruktur adalah 
antara lain  
 
(a) memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, seperti jalan-jalan raya 
yang belobang dan bergelombang dan yang sebagian hancur karena tanah 
longsor dalam waktu singkat;  
 
(b) membangun jalan tol atau jalan kereta api ke pelabuhan, dan 
memperluas kapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya yang 
selama ini menjadi pintu keluar masuk barang dalam beberapa tahun ke 
depan;  
 
(c) meningkatkan akselerasi listrik dalam dua tahun ke depan, dan banyak 
lagi.  
 
Logistik merupakan bagian terpenting dari infrastruktur dalam kaitannya 
dengan kepentingan ekonomi atau urat nadi perdagangan pada 
khususnya. Terutama dalam hal pusat produksi regional, logistik, seperti 
pelabuhan dan jalan raya dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya atau 
dari pelabuhan ke pusat pemasaran, sangat penting, Tanpa kelancaran 
logistik, proses produksi dan perdagangan dapat terganggu. Inflasipun 
akan dapat menjadi lebih tinggi akibat terjadinya ketersendatan di jalan 
raya dan di pelabuhan. Yang jelas, daya saing juga sangat ditentukan oleh 
kecepatan barang masuk dan keluar. Saking pentingnya logistik membuat 
sektor ini menjadi yang pertama yang akan diintegrasikan.di dalam proses 
pelaksanaan ASEAN economic community.  
 
Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Indonesia sekarang adalah 
kesiapan sektor logistik Indonesia dalam menghadapi upaya integrasi 
ASEAN tersebut. Pemerintah memang sudah berupaya untuk menekan 
pungutan-pungutan yang terkait dengan tingginya biaya logistik, namun 
permasalahan di sektor logistik bukan hanya menyangkut pengurangan 
ongkos angkut. Perkembangan logistik yang baik harus selalu dikaitkan 
dalam mata rantai suplai dan arus barang/jasa. Ketentuan hukum yang 
jelas pun dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian dalam 
menjalankan usaha logistik. Perlu dipertegas kewenangan instansi untuk 
menangani sektor logistik yang penting ini, karena selama ini telah terjadi 
perebutan kewenangan antara departemen perdagangan, departemen 
perhubungan dan kementerian komunikasi dan informasi. Sementara, 
hasil survei dari JETRO mengenai faktor-faktor penghambat pertumbuhan 
bisnis atau investasi di sejumlah negara di Asia juga menunjukkan bahwa 
untuk Indonesia (ID) faktor-faktor penghambat terbesar termasuk 
infrastruktur yang buruk (Tabel 2).  
 
Tabel 2: Problem Utama dalam Investasi di Indonesia (%) 
 

 
 
Pengadaan listrik juga merupakan komponen yang sangat krusial dari 
infrastruktur bagi kelancaran kegiatan bisnis (termasuk perdagangan dan 
investasi). Belakangan ini kelangkahan energi (gas maupun listrik) atau 
biayanya yang cenderung meningkat terus (ter utama sejak Perusahaan 
Listrik Negara (PT PLN) berlakukan tarif nonsubsidi) menjadi kendala 
dominan bagi para pelaku di industri manufaktur. Industri-industri 
nasional yang sangat terpukul dengan masalah pasokan energi adalah TPT, 
sepatu dan makanan; padahal produk-produk ini termasuk yang selama ini 
diandalkan Indonesia untuk ekspor. Industri TPT, misalnya, jika ingin 
menjalankan mesin produksi selama 24 jam untuk mencapai skala 
ekonomi yang tinggi, justru berisiko tinggi. Industri ini bukan mendapatkan 
dukungan insentif dalam bentuk penurunan biaya energi, tetapi justru 
dikenai penalti. Bukan hanya industri TPT tetapi banyak industri lainnya 
yang biasa bekerja sampai 24 jam untuk mencapai skala ekonomis. Selain 
itu, banyak industri-industri lain yang kelabakan karena tekanan gas yang 
masuk ke pabrik-pabrik mereka terlalu rendah, berkisar 0,3 sampai 0,7 bar, 
padahal kebutuhan mereka untuk bisa berproduksi optimal mencapai 
antara 0,1 bar sampai 1,5 bar, dan pada saat yang sama kondisi pasokan 
listrik pun mengalami defisit (Astono, 2007).  

 
Banyak kasus yang sudah diceritakan di banyak media masa mengenai 
masalah energi di Indonesia yang merugikan pengusaha. Misalnya yang 
diceriterakan oleh Astuti dan Astono (2007) di dalam tulisan mereka 
sebagai berikut  
 
.....pelaku usaha di Jawa Timur tak henti-hentinya mengeluhkan tentang 
tingginya tarif untuk pemasangan listrik baru dan penambahan daya yang 
ditetapkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara. .......dampak dari tingginya 
tarif listrik tidak hanya melemahkan daya saing produk yang dihasilkan, 
tetapi juga menutup peluang bagi masuknya investor ke Jatim. Calon 
investor akan semakin enggan masuk ke Jatim karena ....dikenai beban 
tarif listrik yang mahal.........Di pabriknya, PT Inter World Steel Mills 
Indonesia, yang merupakan industri baja, dibutuhkan daya listrik 50 
kilovolt ampere. Kemudian dilakukan negosiasi dengan PLN untuk 
pengenaan tarif multiguna. Dengan demikian, biaya beban akan 
dikenakan pada beban riil yang digunakan industri. Namun, .....kebijakan 
negosiasi .......ini kemudian dicabut. Alat khusus yang mengatur tarif 
multiguna itu dilepas dan dikembalikan pada alat meter semula. Pada saat 
pengembalian itulah perusahaannya dikenai tarif biaya sambung yang 
nilainya mencapai miliaran rupiah karena daya yang digunakan sangat 
besar. Padahal, alat yang digunakan adalah meter lama dan bukan 
sambungan baru (halaman 21). 
 
Bahkan kawasan-kawasan perdagangan bebas, atau umum disebut, Free 
Trade Zone (FTZ), mengalami krisis listrik. FTZ Batam, Bintan, dan 
Karimum, misalnya, dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami krisis 
listrik yang dapat menjadi hambatan serius bagi investasi yang selanjutnya 
bisa mengakibatkan kegagalan pelaksanaan FTZ tersebut. Sejak akhir April 
2008, PT PLN Batam mulai melakukan pemadaman listrik bergilir. 
Alasannya, pasokan gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk 
pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) menyusut sampai 50%. Ini membuat 
hampir 50% daya listrik di Batam yang disuplai PLN anjlok (Santoso, 2008). 
Kendala infrastruktur semakin terasa di luar Jawa, sehingga potensi 
keuntungan dari membubungnya harga-harga komoditas perkebunan dan 
pertambangan tak sepenuhnya bisa terwujud secara optimal. Padahal, 
booming komoditas perkebunan dan pertambangan bisa menjadi 
pengimbang dan sekaligus pengompensasi dari berakhirnya era kejayaan 
migas. Selain itu, tambahan penerimaan negara dalam bentuk pajak 
maupun nonpajak bisa disalurkan untuk membantu sektor-sektor maupun 
kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tertekan akibat kenaikan 
tajam harga minyak. Tidak sepatutnya windfall profit dari komoditas 
digunakan untuk menambal subsidi BBM yang terus menggelembung, 
karena sama saja artinya kita menoleransikan pemborosan energi yang 
kian langka.  
 
Barang Selundupan/Impor Ilegal  
Dalam beberapa tahun belakangan ini, perdagangan dalam negeri di landa 
oleh semakin maraknya barang-barang selundupan atau impor ilegal, 
termasuk dari China. Terutama melemahnya perekonomian global, 
terutama di AS dan UE, menambah semakin banyaknya produk-produk 
selundupan/impor ilegal dari China membanjiri pasar dalam negeri. 
Indonesia memang sangat rawan terhadap penyelundupan atau impor 
ilegal karena secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang 
memiliki banyak pintu masuk tanpa pengawasan yang ketat. Penelitian 
dari Kuntari dkk. (2007) memperkirakan bahwa nilai selundupan/impor 
ilegal TPT ke pasar domestik sejak era reformasi telah mengalami suatu 
lonjakan yang sangat signifikan.  
 
Dilihat dari nilainya, meningkat dari hanya 1 juta dollar AS tahun 2001 
menjadi 454 juta dollar AS tahun 2005. Informasi terakhir dari Asosiasi 
Pertekstilan Indonesia (API), yang dikutip dari Kompas (28 Mei 2008), 
produk garmen lokal pada tahun 2007 hanya menguasai 22% dari pasar 
domestik, merosot dari sekitar 45% pada tahun 2006. Bukan hanya TPT 
tetapi juga industri elektronika Indonesia mengalami hal yang sama; 
padahal industri elektronika seperti halnya industri TPT di Indonesia sangat 
padat karya dan merupakan dua produk ekspor non-migas (manufaktur) 
yang sangat diandalkan Indonesia selama ini. Menurut Gabungan 
Elektronika Indonesia, pada tahun 2007 sekitar 45% dari total produk 
elektronika yang beredar di pasar domestik adalah produk-produk 
elektronik selundupan impor ilegal.  
 
Persaingan  
Persaingan sehat di Indonesia diatur oleh UU RI No.5 Tahun 1999 tentang 
larangan praktek monopoli dan persaiangan tidak sehat, dan pelaksanaan 
UU tersebut diawasi oleh komisi khusus yakni Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU), yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.  
 
Di Pasal 3, dikatakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini 
adalah untuk: 
 
(a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat;  
 
(b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan 
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, 
dan pelaku usaha kecil;  
 
(c) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;  
 
(d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.  
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Menurut UU tersebut, perjanjian yang dilarang: oligopoli, penetapan 
harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi 
vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan luar negeri yang bisa 
menciptakan monopoli. Sedangkan kegiatan yang dilarang: monopoli, 
monopsoni, penguasaan pasar; dan persekongkolan. Salah satu ketentuan 
penting di dalam UU tersebut adalah mengenai penguasaan pasar Di Pasal 
19 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau 
beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang 
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat berupa:  
 
(a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk 
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;  
(b) atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga 
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat.  
 
Untuk menguji efektivitas dari pelaksanaan UU tersebut di lapangan 
adalah dengan melihat kasus persaingan antara ritel modern dengan ritel 
tradisional. Alasan memilih kasus ritel, karena potensi persaingan tidak 
sehat dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kekuatan pasar, antara 
lain, dalam bentuk syarat-syarat dagang antara peritel dan pemasok. 
Dalam beberapa tahun belakangan ini, pertumbuhan omset dari ritel 
modern sangat pesat melebihi pertumbuhan omset dari ritel tradisional, 
khususnya di Jakarta .  
 
Menurut Data Biro Perekonomian DKI Jakarta, pada tahun 1985 terdapat 
156 pasar tradisional versus hanya 42 ritel modern; tahun 1995 
perbandingannya 159: 249, dan pada tahun 2004 adalah 151:449. 
Menurut survei AC Nielsen (Hidayat, 2007b), diantara beberapa bentuk 
ritel modern seperti supermarket, minimarket, pusat grosir, dan 
hipermarket, pertumbuhan paling cepat dialami oleh hipermarket. Tahun 
2003 terdapat 43 hipermarket beroperasi di Indonesia. Tahun 2005, sudah 
tercatat 83 hipermarket di Indonesia. Sementara supermarket bertambah 
dari 896 unit pada tahun 2003 menjadi 961 unit pada tahun 2005. 
Penyebab perbedaan yang menyolot ini dalam pertumbuhan dapat 
dijelaskan pernyataan dari Hidayati (2007b) sebagai berikut: pekan lalu, 
seorang pengusaha pemasok sebuah pasar modern mengaku, pembiayaan 
yang disyaratkan dalam perjanjian dagang dengan manajemen pasar 
modern tersebut menelan 66 persen dari omset penjualannya di situ.  
 
Sementara pasar modern makin kokoh menjadi barometer penetrasi 
produk di dalam negeri, pasar tradisional kian tersingkir (halaman 21). 
Menurutnya, ketidakadilan itu berakar pada lemahnya aturan 
perdagangan di dalam negeri. Juga hal ini disebabkan oleh aturan 
penentuan lokasi ritel modern dan tradisional hingga saat ini masih 
mandul. Walaupun penyempurnaan aturan tersebut sedang berjalan 
hingga saat ini, yakni masih berupa draft PP tentang Penataan dan 
Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern.  
 
Gambar 3: PertumbuhanRitel Modern dan Tradisional di Jakarta (%dari 
total omset ritel) 
 

 
 
 
Distribusi  
Sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional masih lemah. Hingga saat ini 
jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri 
banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem 
perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta 
maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat 
penyelenggaraan otonomi. Masalah ini tidak hanya menghambat 
kelancaran perdagangan antar wilayah, khususnya antar pulau, tetapi juga 
menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri untuk 
dimanfaatkan sebagai bahan antara karena kalah bersaing dengan produk 
impor sejenis dan berkurangnya daya saing produk untuk ekspor. Masalah 
ini juga menyebabkan berkurangnya atau bahkan terbatasnya pilihan 
pemasaran para produsen ke dalam jaringan pasar dalam negeri yang 
dampaknya lebih jauh adalah kelesuan untuk peningkatan volume 
produksinya.  
 
Perbaikan dalam sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional, selain 
bermanfaat untuk peningkatan kelancaran perdagangan dalam negeri dan 
peningkatan daya saing produk Indonesia, baik di pasar dometik maupun 
di pasar ekspor, juga akan meningkatkan ketahanan ekonomi karena 
mendorong integrasi komponen-komponen produksi dalam negeri yang 
terkait. Kasus yang paling nyata soal masih buruknya sistem distribusi di 
dalam negeri adalah pasar buah-buahan. Dalam beberapa tahun ke depan, 
buah impor diperkirakan tetap mendominasi perdagangan di pasar buah 
dalam negeri. Hal ini karena distribusi buah lokal masih memiliki mata 

rantai yang panjang. Dengan demikian, tidak cukup efisien menghasilkan 
buah berkualitas bagus dan harga yang bersaing di tingkat konsumen. 
Mata rantai yang panjang berimbas pada sektor hulu (produksi). Para 
pedagang besar menekan harga di tingkat petani karena mahalnya biaya 
distribusi. Sementara, sistem distribusi seperti ini juga sangat 
memengaruhi kualitas buah karena semakin panjang dan rumitnya sistem 
distribusi, maka akan semakin lama buah sampai ke konsumen. 
Panjangnya jalur distribusi juga disebabkan oleh sentra produksi buah yang 
tersebar.  
 
Sistem distribusi yang buruk ini disebabkan antara lain karena belum ada 
peta produksi, transportasi tidak memadai, dan teknologi distribusi kurang 
berkembang Hambatan-hambatan Lainnya Perdagangan dalam negeri 
selain dipengaruhi oleh masalah-masalah di atas tersebut, juga 
dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya yang semuanya membentuk iklim 
berusaha di dalam negeri. Bank Dunia dalam laporan tahun 2008 
mengenai mudah sulitnya melakukan usaha di 178 negara memposisikan 
Indonesia di peringkat ke 123 dengan peringkat terburuk untuk “memulai 
usaha”, yakni 168 (Tabel 3).24Peringkat Indonesia yang relatif buruk ini 
tentu tidak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapi 
pengusaha/pedagangan dalam berusaha, mulai dari masih banyaknya 
pungutan (termasuk pungutan liar) dan peraturan-peraturan daerah yang 
membingungkan atau mempersulit kelancaran usaha hingga birokrasi 
dalam pengurusan izin dsb.nya  
 
Tabel 3: Melakukan Usaha di Indonesia versi Bank Dunia, 2008. 
 

 
Sumber: Bank Dunia (2008). 
 
INVESTASI RIIL  
Dalam kawasan ASEAN, Indonesia pun masih tertinggal dengan dengan 
negara-negara utama ASEAN lainnya seperti Malayssia, Thailand dan 
Singapura, khususnya dalam menarik PMA dari luar ASEAN (ASEAN-
ekstra). Bahkan menurut database dari Sekretariat ASEAN, untuk periode 
2005-2006, persentase pertumbuhan arus masuk neto PMA ke Indonesia 
negatif dibandingkan negara-negara anggota lainnya, terkecuali Myanmar. 
Ini merupakan suatu masalah serius bagi Indonesia, karena dalam 
penerapan AFTA, Indonesia juga sekarang ini menghadapi tantangan 
sebagai negara tujuan investasi ASEAN. Dengan pasar tunggal ASEAN, 
maka produsen-produsen internasional tidak harus mempunyai pabrik di 
setiap negara untuk dapat mensuplai produknya ke negara-negara ASEAN. 
Mereka dapat memilih satu negara di kawasan ini untuk dijadikan basis 
produksinya. Tentunya negara yang dipilih sebagai negara basis produknya 
adalah negara yang dianggap paling menguntungkan dalam arti 
produksinya paling efisien.  
 
Sayangnya, Indonesia tampaknya masih tertinggal dalam menciptakan 
daya tarik untuk dijadikan pusat produksi. Satu contoh konkrit adalah 
pusat produksi mobil penumpang segala kelas (HS 8702), yang berhasil 
direbut oleh Thailand. Negara ini menjadi pusat pembuatan mobil 
penumpang di ASEAN, dimana semua produsen-produsen mobil dunia 
mempunyai pabrik di negara tersebut dan dari sana mensuplai mobil ke 
negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Hasil studi dari Sadewa 
(2006) menunjukkan bahwa pada tahun 2000 nilai ekspor Thailand ke 
Indonesia untuk produk dalam kategori ini hanya mencapai 4 juta dollar 
AS. Namun, sejak AFTA diimplementasikan, nilai ekspor Thailand ke 
Indonesia untuk produk ini mengalami kenaikan yang amat signifikan. 
Pada tahun 2005 ekspor mobil dari Thailand ke Indonesia sudah mencapai 
416 juta dollar AS. Sebaliknya, ekspor mobil dari Indonesia ke Thailand 
tidak mengalami kenaikan setinggi yang dialami oleh Thailand tersebut.  
 

Dalam kajian kebijakan investasi riil ini, dibahas empat (4) isu besar, 
yakni: 
1. Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan UU Penanaman Modal 

No.25/2007 
2. Daftar negatif 
3. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
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4. Kawasan Perdagangan Bebas (KPB) dan Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) 

 
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan UU Penanaman Modal 
No.25/2007 
Sebenarnya Pemerintah telah banyak berupaya meningkatkan investasi riil 
di Indonesia. Terakhir adalah dengan mengeluarkan paket kebijakan 
ekonomi 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 
tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009. Paket ini memuat berbagai 
kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang, yakni 
kebijakan perbaikan iklim investasi, kebijakan ekonomi makro dan 
keuangan, kebijakan ketahanan energi, dan kebijakan sumber daya alam, 
lingkungan dan pertanian. Sebelumnya, pada akhir Februari 2006, 
pemerintah mengeluarkan paket kebijakan investasi dalam bentuk Inpres 
No. 3 Tahun 2006. Paket kebijakan Perbaikan Iklim Investasi itu mencakup 
lima aspek yaitu:  
 
(1) bidang umum termasuk memperkuat kelembagaan pelayanan 
investasi, sinkronisasi peraturan daerah dan pusat, dan kejelasan 
ketentuan mengenai kewajiban amdal;  
 
(2) bidang kepabean dan cukai, termasuk percepatan arus barang, 
pengembangan peranan kawasan berikat, pemberantasan penyelundupan, 
dan debirokratisasi di bidang cukai;  
 
(3) perpajakan termasuk insentif perpajakan untuk investasi, 
melaksanakan system “melakukan pengkajian sendiri” secara 
konsisten,revisi pajak pertambahan nilai untuk mempromosikan ekspor, 
melindungi hak wajib pajak, dan mempromosikan transparansi dan 
“disclosure”;  
 
(4) ketenagakerjaan yang mencakup penciptaan iklim hubungan industrial 
yang mendukung perluasan lapangan tenaga kerja, perlindungan dan 
penempatan TKI di luar negeri., penyelesaian berbagai perselisihan 
hubungan industrial secara cepat, murah, dan berkeadilan, mempercepat 
proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan, penciptaan pasar tenaga 
kerja fleksibel dan produktif, dan terobosan paradigma pembangunan 
transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja;  
 
(5) bidang usaha kecil, menengah, dan koperasi.  
 
Dari program-program yang terdapat dalam paket kebijakan investasi 
tersebut, salah satu yang menjadi fokus program adalah pembentukan 
perusahaan dan izin usaha. Masalah pelayanan perizinan, selama 
beberapa tahun belakangan ini, memang sering dikeluhkan oleh 
pengusaha karena pelayanan perizinan di Indonesia sebelum dan sesudah 
otonomi daerah membawa implikasi pada pungutan yang lebih besar dan 
biaya resmi. Biaya pungutan dan mekanisme prosedur perizinan ini 
merupakan biaya traksaksi. Karena biaya transaksi terlalu tinggi, 
dampaknya menimbulkan biaya ekonomi tinggi.  
 
Untuk menggairahkan kegiatan investasi dan pelayanan investasi, 
pemerintah menawarkan konsep pelayanan satu atap. Kegiatan investasi 
pelayanan satu atap ini lahir dengan keluarnya Keppres No. 29 Tahun 
2003. Lahirnya Keppres tersebut dilatarbelakangi suasana euforia UU No. 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Desentralisasi disemangati 
secara berlebih, sehingga daerah dalam meningkatkan pendapatan asli 
daerah (PAD) mengeluarkan berbagai perda pajak dan retribusi daerah, 
yang pada akhirnya memberatkan dunia usaha dan investasi. Mungkin 
upaya pemerintah meningkatkan investasi riil di dalam negeri mencapai 
klimaksnya pada saat UU Penanaman Modal No.25, 2007 diterbitkan. 
Dalam Pasal 4-nya, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman 
modal untuk:  
 
(a). mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi 
penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;  
 
(b). mempercepat peningkatan penanaman modal.  
 
Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah memberi 
perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam 
modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; 
menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha 
bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan 
berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan membuka kesempatan bagi 
perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi.  
 
Tetapi, pertanyaan sekarang adalah apakah dengan lahirnya UU PM yang 
baru itu, segala persoalan sekitar kegiatan investasi di Indonesia sudah 
terpecahkan? Apakah UU PM tersebut sudah sempurna dalam berarti 
tidak akan ada lagi permasalahan dalam perijinan penanaman modal di 
Indonesia? Atau, apakah UU PM No.25, 2007 sudah menjamin bahwa 
pertumbuhan arus masuk PMA atau volume investasi pada umumnya di 
Indonesia akan mengalami akselerasi? Untuk menjawab ini, perlu 
dipahami bahwa kegiatan bisnis, yang berarti juga kegiatan investasi, 
dipengaruhi oleh banyak faktor, yang tidak semuanya bisa ditangani secara 
langsung oleh UU PM (Gambar 4). UU PM No.25 tahun 2007 dapat 
dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal 
pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, 
ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang bisa dimasukin oleh investor) 
yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah 
dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor.  Dua diantara 
aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang 

dihadapi pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif 
terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia jika dilaksanakan denga 
baik sesuai ketentuannya di UU PM tersebut adalah sebagai berikut.  
 
Pertama, Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum: pelayanan 
terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan 
nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang 
dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan 
nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan 
sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu 
tempat. Sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi 
keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih 
efisien, mudah, dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu 
atap tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan 
koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang 
berkepentingan dalam penanaman modal (Tambunan, 2007). 
 
Gambar 4: Faktor-faktor Utama di dalam Lingkungan Langsung dari Suatu 
Bisnis 
 

 
 
Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar-benar dilakukan, dengan 
asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh 
yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan 
yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mendukung, pertumbuhan 
investasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi. Bagi seorang 
pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah di 
Indonesia, adanya pelayanan satu atap melegakan karena ia tidak perlu 
lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di 
Indonesia. Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupun 
pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat 
panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin 
usaha tersebut sebelum adanya pelayanan satu atap. 
 
Kedua, Bab III Pasal 4 No.2b mengenai kebijakan dasar penanaman modal: 
menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha 
bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan 
berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum yang tidak ada di 
Indonesia sejak berlalunya era Orde Baru sering dikatakan sebagai salah 
satu penghambat investasi, khusunya PMA, di dalam negeri. Hasil studi 
yang dilakukan oleh LPEM-FEUI (2001) menunjukkan bahwa masalah-
masalah yang dihadapi pengusaha dalam melakukan investasi di Indonesia 
selain persoalan birokrasi, ketidakpastian biaya investasi yang harus 
dikeluarkan serta perubahan peraturan pemerintah daerah yang tidak 
jelas atau muncul secara tiba-tiba, juga kondisi keamanan, sosial dan 
politik di Indonesia.  
 
Terakhir, Dalam membahas atau mengidentifikasi kendala perijinan 
penanaman modal di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dipahami. Hal 
pertama, ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri 
sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan ijin-ijin lain yang secara 
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau 
menentukan untung ruginya suatu usaha. Sebagai contoh, di Tabel 4 
dijabarkan sejumlah UU dan peraturan menteri yang sangat berpengaruh 
terhadap kelancaran proses mulai dari awal investasi hingga menjadi suatu 
perusahaan yang siap beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Jika UU 
yang tertera di Tabel 8 tersebut berbenturan dengan UU PM No.25, 2007, 
sangat kecil harapan bahwa kehadiran UU PM yang baru ini akan memberi 
hasil optimal. Misalnya, kon 
 
tradiksi selama ini antara upaya pemerintah meningkatkan investasi lewat 
salah satunya mempermudah pengurusan izin penanaman modal dengan 
UU Migas No 22 tahun 2001 yang menyatakan bahwa investasi di sektor 
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migas harus melalui tiga pintu, yaitu izin dari Dirjen Migas pada 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha (BP) Migas dan Dirjen Bea Cukai (Depkeu). Juga seorang 
pengusaha asing kemungkinan besar akan tetap membatalkan niatnya 
berinvestasi di Indonesia walaupun proses pengurusan ijin investasi 
menjadi lebih lancar dan lebih murah setelah dilaksanakannya UU PM 
No.25 2007 tersebut, jika UU mengenai kepabeanan dirasa tidak 
menguntungkannya karena pengusaha tersebut akan banyak melakukan 
impor, atau pasar tenaga kerja di Indonesia dirasa tidak fleksibel akibat 
berlakunya UU No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Di sektor 
perhotelan, misalnya, jumlah ijin yang diperlukan mencapai 37 buah, 
karena setiap bagian dari hotel harus memiliki ijin khusus dari departemen 
terkait. Misalnya untuk membangun restoran di dalam hotel perlu ijin dari 
Departemen Kesehatan karena menyangkut makanan yang sehat dan 
aman bagi konsumen, sedangkan untuk membangun kolam bernang harus 
dapat ijin dari Departemen olah raga, dan untuk pemakaian tenaga kerja 
harus dapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja dan jelas harus mengikuti 
peraturan yang tercantum di UU Ketenaga kerjaan yang berlaku, dan 
seterusnya.  
 
Dapat dibayangkan, jika izin penanam modal sudah keluar, tetap seorang 
investor yang akan membangun sebuah hotel di Jakarta akan tetap skeptis 
apabila beberapa atau semua dari izin-izin lainnya itu tidak jelas atau 
prosedurnya sangat bertele-tele.  
 
Tabel 4: Beberapa UU/Peraturan yang Berpengaruh terhadap Efektivitas 
UU PM No.25, 2007 
 

 
 
Pembahasan di atas bukan mau mengatakan bahwa UU PM yang baru ini 
perlu ditambah dengan pasal-pasal yang mengatur faktor-faktor linkungan 
langsung tersebut di atas. Lagi pula, UU tersebut sudah disetujui dan 
berlaku. Satu hal yang perlu dilakukan oleh  pemerintah adalah mengkaji 
ulang semua peraturan, Kepres, atau UU yang berlaku yang mengatur 
faktor-faktor tersebut (terkecuali investasi karena sudah diatur sendiri 
dengan UU PM No.25 2007) untuk melihat apakah semua peraturan, 
Kepres atau UU tersebut konsisten dengan UU PM yang baru tersebut. 
Yang tidak konsisten atau tidak mendukung tujuan dari UU PM No.25 
tersebut harus segera dirubah/direvisi. Ini yang dimaksud dengan 
kebijakan investasi dalam satu paket. Sama seperti armada angkatan laut 
Amerika Serikat yang biasanya terdiri dari satu kapal induk didampingi 
oleh puluhan kapal, termasuk kapal perang, kapal pengangkut bahan bakar 
dan kapal selam.  
 
Jadi, UU PM No.25 2007 adalah kapal induknya, sedangkan peraturan, 
Kepres dan UU lainnya adalah kapal-kapal pendukung. Hal kedua yang 
perlu dilakukan oleh pemerintah adalah masalah koordinasi. Dalam hal ini 
pemerintah harus tegas bahwa koordinasi nasional mengenai penanama 
modal di Indonesia adalah BKPM, walaupun sekarang ini dalam era 
otonomi daerah, pemda punya hak mengaturnya di lapangan, seperti yang 
tercantum dalam Pasal 1 No. 11, Bab I (Ketentuan Umum) dari UU PM 
No.25 2007 sbb.: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
Hal ini sangat perlu mengingat bahwa buruknya koordinasi antar 
departemen sudah merupakan salah satu masalah klasik di republik ini, 
dan jangan dibiarkan koordinasi ini menjadi lebih buruk akibat otonomi 
daerah. Hal ketiga, ada baiknya pemerintah pusat membantu sungguh-
sungguh upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses 
perizinan penanaman modal di daerah. Walaupun ada sejumlah daerah 
seperti Jepara dan Yogyakarta telah berhasil membuat pelayanan satu 
atap, namun masih lebih banyak lagi daerah yang bahkan sama sekali tidak 
tahu bagaimana memulai pembangunan satu atap. Juga di daerah-daerah 
yang sama sekali tidak ada kesamaan visi dari lembaga-lembaga 
pemerintah, ditambah lagi tidak ada keseriusan dari Bupati, sangat sulit 
diharapkan daerah-daerah tersebut bisa membangun pelayanan satu atap. 
Di sini peran pemerintah pusat sangat diharapkan. Adanya UU PM No.25 
2007 harus diakui merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya selama 
ini menyederhanakan proses perizinan penanaman modal untuk 
meningkatkan investasi di dalam negeri.  
 
Namun, hasilnya sangat tergantung pada bagaimana implementasinya di 
lapangan. Oleh karena itu, implementasiya harus dimonitor secara ketat, 
khususnya di daerah. Karena, lagi-lagi, masalah klasik lainnya di republik ini 
adalah Indonesia termasuk jempolan dalam membuat konsep atau 
memformulasikan suatu UU. Tetapi, hanya sedikit dari UU yang ada hingga 
saat ini di bidang ekonomi yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh. 
Persoalannya juga klasik: (1) ada orang-orang pemerintah, di pusat 
maupun di daerah, khususnya di bidang-bidang yang ”basah”, merasa 
dirugikan dengan suatu UU, sehingga mereka akan dengan segala cara 
menghalangi pelaksanaan UU tersebut; dan (2) akibat gaji yang rendah, 
banyak pegawai negeri yang ditugaskan melaksanakan UU tersebut di 

lapangan bisa dengan mudah di sogok oleh pihak yang merasa dirugikan 
oleh UU tersebut, sehingga akhirnya UU tersebut tidak berlaku efektif di 
lapangan.  
 
Daftar Negatif (DN) 
 
Dalam Pasal 12 dari UU PM No.25/2007, disebutkan bahwa:  
 
(1) semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan 
penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan 
tertutup dan terbuka dengan persyaratan;  
 
(2) bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: (a) 
produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan (b) 
bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan 
undang-undang;  
 
(3) pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha 
yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, 
dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan 
hidup, pertahanan ,dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional 
lainnya;  
 
(4) kriteria dan persyaratan bidang usaha. yang tertutup dan yang terbuka 
dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang 
terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan PP; dan  
 
(5) pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan 
persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan 
sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, 
peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta 
kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.  
 
Berkaitan dengan butir (1) tersebut di atas, persyaratan untuk 
menentukan bidang-bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka bagi 
kegiatan penanaman modal ditentukan oleh persyaratan berdasarkan PP 
No. 76 Tahun 2007 dan No.77 Tahun 2007. Berdasarkan dua PP tesebut, 
maka terdapat 25 bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanam 
modal termasuk penanaman modal asing, 43 bidang-bidang usaha yang 
dicadangkan untuk mikro, kecil, menengah dan koperasi, 36 bidang usaha 
yang harus bermitra, 120 bidang usaha yang diatur besarnya nilai modal 
asing, 19 bidang usaha yang diatur lokasinya, 25 bidang usaha yang harus 
memiliki izin khusus, 48 bidang usaha yang modal dalam negeri 100% dan 
22 bidang usaha yang diatur pemilik modal dan lokasinya. Aspirasi dari 
dunia usaha (diwakili oleh Kadin Indonesia) adalah agar daftar negatif 
investasi saat ini dapat direvisi dan dengan demikian diharapkan dapat 
memberikan kejelasan perihal apa saja yang diperbolehkan/ diizinkan dan 
apa saja yang tidak diperbolehkan, termasuk persyaratan-persyaratannya. 
Ada 3 persoalan utama yang menjadi keprihatinan dunia usaha. Pertama, 
adanya “gray areas” yang sangat membutuhkan kejelasan informasi yang 
lebih tegas dan jernih.  
 
Sebagai contoh, dalam DN terdapat berbagai kasus dimana industri yang 
sama memiliki tingkatan kepemilikan modal asing yang berbeda. Atau 
pada industri yang sama terdaftar sebagai bidang usaha yang tertutup 
untuk penanaman modal pada lampiran yang pertama, sedangkan pada 
lampiran yang lainnya dinyatakan sebagai bidang usaha yang terbuka 
dengan persyaratan tertentu. Kedua, dunia usaha masih diliputi berbagai 
pertanyaan berkenaan dengan dasar pemikiran rasional atau filosofi yang 
melatarbelakangi keputusan penentuan kriteria pada DN ini. Sebagai 
contoh, dalam DNI terdapat sejumlah 11 persentase yang berbeda untuk 
kepemilikan modal asing maksimum yang diijinkan. (persentase pada DN 
dimulai dengan 99% kememilikan modal asing yang diijinkan dan 1% local 
atau 99/1 hingga 95/5, 85/15, 80/20, 75/25, 65/35, 60/40, 55/45, 50/50, 
49/51, 25/75 hingga 100% tertutup.). Masyarakat dunia usaha juga 
bertanya mengenai banyaknya perbedaan persentase dan apa yang 
melatarbelakangi perbedaan persentase ini? Beberapa perbedaan 
persentase ini tidak menyediakan insentif bagi dunia usaha dan mungkin 
tidak memberikan daya tarik bagi ekonomi nasional.  
 
Ini tentunya hak pemerintah untuk menyusun dan menetapkan tingkat 
kepemilikan modal asing, tetapi kami dunia usaha harus pula memahami 
landasan filosofi ini. Ketiga, ketidakpastian mengenai proses perubahan 
dan transisi serta bagaimana perubahan DN ini dapat diaplikasikan dimasa 
depan. Sebagai contoh, apa yang terjadi bila sebuah perusahan yang telah 
berdiri ingin melakukan ekspansi? Apakah mereka harus mengikuti 
peraturan DN yang baru atau mengikuti peraturan yang berlaku pada saat 
perusahaan tersebut berdiri?  
 
Koordinasi Pusat –Daerah  
Masalah buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah terasa semakin parah sejak pelaksanaan otonomi daerah. Banyak 
peraturan pemerintah atau keputusan presiden tidak bisa berjalan efektif 
karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas 
penanaman modal di daerah.Dalam kebijakan otonomi daerah, 
pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota diberikan 
kewenangan dalam bidang penanaman modal. Namun, sejak pelaksanaan 
otonomi daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan kepres khusus 
mengenai penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi 
oleh para investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang 
berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha. Investor seringkali 
dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan 
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waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup 
besar.  
 
Persoalan ini muncul atau tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat 
dan daerah tersebut jelas disebabkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut 
secara teknis, termasuk di dalam isi pasal 11 UU No 22 tentang 
Pemerintahan Daerah, termasuk soal pelaksanaannya penanaman modal 
daerah yang berakibat tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. 
Karena tanpa suatu panduan yang jelas, pemerintah daerah menafsirkan 
berbeda dengan pemerintah pusat mengenai wewenang dalam 
pengurusan penanaman modal di daerah. Sebelum pelaksanaan otonomi 
daerah, pengurusan izin usaha dilakukan oleh BKPM (pemerintah pusat) 
dan BKPMD (pemerintah daearah). Namun setelah berlakunya otonomi 
daearah, terjadi ketidakjelasan mengenai pengurusan izin usaha/investasi 
dan bukan hanya itu saja, juga terdapat tarik menarik antara kegiatan 
BKPMD dengan BKPM serta instansi-instansi pemerintah daerah lainnya 
yang menangani kegiatan investasi.  
 
Sejak penerapan otonomi daerah hingga sekarang ini banyak pemberitaan 
di media masa yang menunjukkan bahwa di sejumlah daerah kewenangan 
penanaman modal digabung dalam dinas perindustrian dan perdagangan, 
atau bagian perekonomian. Ada beberapa daerah yang membentuk suatu 
dinas khusus untuk mengurus penanaman modal. Bahkan banyak 
kabupaten/kota yang sangat serius dalam menciptakan iklim berinvestasi 
yang kondusif dengan membentuk kantor pelayanan satu atap. Misalnya, 
di Jepara dan Yaogyakarta, menurut Majalah Swasembada (2004), dengan 
sistem satu atap ini surat perizinan usaha dapat diperoleh dalam waktu 
rata-rata 5 hari hingga satu minggu. Demikian halnya dengan Pemda 
Kotamadwa Yogyakarta. Tetapi sayangnya masih lebih banyak daerah yang 
belum mampu merumuskan kebijakan atau regulasi sendiri, sehingga 
masih terikat dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penanaman 
modal. Hasil survei dari LPEM-FEUI (2001) menunjukkan bahwa menurut 
responden Pemda, lama waktu pengurusan izin usaha baru apabila semua 
persyaratan dipenuhi dapat dikeluarkan paling lama dalam 3 bulan. 
Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, waktu yang diperlukan untuk 
mengurus ijin usaha baru adalah antara 1-3 bulan (44%) dan antara 3-6 
bulan (21.5%).  
 
Koordinasi antara pemerintah pusat (dalam hal ini BKPM) dan pemerintah 
daerah yang buruk telah menjadi semacam faktor disinsentif bagi 
pertumbuhan investasi di daerah. Bukan itu saja, buruknya koordinasi 
tersebut, juga antar sesama pemerintah daerah, telah menciptakan ekstra 
ekonomi biaya tinggi. Hal ini jelas disebabkan tidak adanya visi dan 
pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 
maupun antar sesama pemerintah daerah mengenai pembangunan atau 
pentingnya investasi. Buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah juga diungkapkan oleh Astuti dan Astono (2007) 
berdasarkan pengamatan mereka selama itu, pemerintah, khususnya 
pemerintah daerah, kerap kali membuat kebijakan yang menabrak aturan 
yang telah dibuat. Mereka pula yang memersepsikan setiap kebijakan 
menjadi berbeda-beda ketika dilaksanakan oleh pengusaha di lapangan .  
Satu pertanyaan penting disini adalah menyangkut mekanisme yang tepat 
untuk mempermudah proses sinkronisasi antara kebijakan investasi dan 
perda.  
 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Ekonomi Khusus  
Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, selain kerjasama 
dalam bentuk BFTA atau EPA, membentuk suatu kawasan perdagangan 
bebas (atau FTZ) juga merupakan salah satu cara yang popular untuk 
meningkatkan ekspor dan investasi. Dengan fasilitas-fasilitas khusus, 
diharapkan pembentukan suatu FTZ di suatu wilayah akan menarik banyak 
investor untuk menanam modalnya di FTZ tersebut yang selanjutnya akan 
meningkatkan ekspor dari wilayah tersebut pada khususnya dan dari 
negara bersangkutan pada umumnya. Salah satu FTZ yang saat ini sedang 
dikembangkan oleh pemerintah adalah di kawasan Batam, Bintan dan 
Karimun (FTZ BBK). FTZ BBK ditargetkan akan menarik investasi asing lima 
(5) kali lipat dalam lima (5) tahun ke depan dari 1 miliar dollar AS menjadi 
minimal 5 miliar dollar AS.  
 
Untuk ini, pemerintah akan menyiapkan semua fasilitas yang bisa 
meningkatkan daya tarik kawasan tersebut. Konkritnya, menurut berita di 
Kompas per 17 Mei 2008, badan pengelola kawasan tersebut akan 
dibentuk sebulan lagi. Selain itu, pelayanan akan ditingkatkan, kasus 
perpajakan akan diselesaikan, keimigrasian akan disederhanakan, dan 
masalah pembebasan tanah akan dipermudah. Untuk rencana ini, tiga 
Keppres telah diterbitkan sekaligus, yakni: (1) Keppres no. 9/2008 tentang 
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, (2) 
Keppres no.10 tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan (3) Keppres no.11tahun 2008 tentang 
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Total 
pelabuhan yang akan digunakan sebagai pintu masuk dan keluar barang 
dari FTZ BBK mencapai lima (5) pelabuhan, termasuk Batuampar, Kijang, 
dan Tanjung Pinang. Semua barang yang masuk tidak melalui kelima 
pelabuhan tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas FTZ, berupa antara 
lain kelonggaran pemeriksaan bea dan cukai, pajak serta imigrasi. 
Tentu FTZ BBK tidak hanya merupakan wilayah kebijakan investasi tetapi 
juga wilayah kebijakan PLN. Oleh karena itu, dari sisi kebijakan PLN, untuk 
mendukung FTZ tersebut, insentif yang akan diberikan adalah a.l. 
kemudahan transaksi ekspor-impor dan mekanisme keluar masuknya 
barang. Selain mengembangkan FTZ, pemerintah juga mengembangkan 
sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK). Untuk KEK pemerintah 
merencanakan akan memberikan tambahan insentif yang lebih lengkap. 
Hingga saat ini penyusunan RUU KEK sudah pada tahap sinkronisasi tim 
antar departemen, sehingga dalam waktu dekat ini akan segera diserahkan 
ke DPR. Dua masalah utama yang masih dihadapi oleh FTZ BBK hingga saat 

ini, yang lebih bersifat mendasar dan sekaligus merupakan prasyarat 
utama dari keberhasilan suatu FTZ, yakni:  
 
(1) infrastruktur yang terbatas,  
(2) pasokan gas yang terbatas, terutama ke pulau Batam, yang saat ini 
tercatat sekitar 40 juta setara satuan panas (MMBTU). Padahal, gas 
merupakan sumber utama tenaga listrik di kawasan tersebut.  
 
ARAH KEBIJAKAN  
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 
yang menyangkut perdagangan dan investasi dijabarkan di Bab 17. Dalam 
bidang PLN, di bab tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka mendukung 
perkuatan daya saing dari produk-produk ekspor Indonesia, arah kebijakan 
PLN adalah meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta 
perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. Aspeknya meliputi:  
 

1. mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor 
dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang 
ramah lingkungan; 

2. peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap terutama dari 
dominasi bahan mentah (sektor primer) ke dominasi barang 
setengah jadi dan barang jadi; 

3. revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor dan perkuatan 
kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil; 

4. peningkatan jenis dan kualitas pelayanan ekspor melalui 
konsep bantuan di tingkat perusahaan kepada para eksportir 
dan calon eksportir UKM potensial; 

5. peningkatan perbaikan kinerja diplomasi perdagangan 
internasional, baik untuk NM maupun NSB; 

6. peningkatan fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan 
prosedur ekspor–impor melalui implementasi konsep satu (1) 
dokumen, mengurangi sistem tata niaga untuk komoditi-
komoditi non-strategis dan yang tidak memerlukan 
pengawasan, dan perkuatan kapasitas lembaga uji mutu produk 
ekspor-impor; 

7. optimalisasi sarana penunjang perdagangan internasional 
seperti kelembagaan pendanaan perdagangan untuk ekspor; 

8. optimalisasi implementasi berbagai bentuk kerjasama 
perdagangan seperti skema imbal dagang dan perdagangan 
bebas antar negara; 

9. perkuatan kelembagaan pengamanan perdagangan 
internasional (safeguard dan anti-dumping) serta kelembagaan 
harmonisasi tarif; dan 

10. peningkatan keberterimaan produk di pasar global melalui 
pengembangan SNI dan kerjasama standardisasi regional dan 
internasional. 

 
Dalam bidang PDN, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, dan kepastian berusaha. 
Langkah-langkahnya mencakup: 
 
(1) harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur 
perijinan yang menghambat kelancaran arus barang serta pengembangan 
kegiatan jasa perdagangan; 
(2) perkuatan kelembagaan perdagangan yaitu kelembagaan perlindungan 
konsumen, kemetrologian, bursa berjangka komoditi, dan kelembagaan 
persaingan usaha, dan kelembagaan perdagangan lainnya; 
(3) fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan 
prasarana sub-sistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan 
dan daerah terpencil) dan sarana penunjang perdagangan melalui 
pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar serta perluasan 
pasar lelang lokal dan regional; dan 
(4) peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib 
ukur, dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa.  
 
Sedangkan, dalam bidang investasi bahwa kebijakan investasi diarahkan 
untuk: 
 

1. mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi 
baik untuk tahapan memulai maupun tahapan operasi suatu 
bisnis. Inti dari kegiatan ini adalah penuntasan deregulasi 
(pemangkasan birokrasi) peraturan dan prosedur perijinan dan 
pengembangan kapasitas lembaga publik pelaksananya. 
Langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain meliputi: 
menata aturan main yang jelas pemangkasan birokrasi dalam 
prosedur perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip 
transparansi dan tata kepemerintahan yang baik;  menata 
aturan main yang jelas pemangkasan birokrasi dalam 
pengelolaan aktivitas ekspor/impor (kepabeanan dan 
kepelabuhanan) dengan prinsip transparansi dan tata 
kepemerintahan yang baik; 

2. menata aturan main yang jelas peningkatan efisiensi waktu dan 
biaya administrasi perpajakan, terutama untuk verifikasi nilai 
pajak dan pengembalian (restitusi) PPN; menjamin kepastian 
usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama 
berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak 
usaha, menjaga hak kepemilikan (property rights), terutama 
berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil 
pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan 
pendapat (dispute settlements) terutama berkenaan dengan 
perselisihan niaga, perkuatan implementasi persaingan usaha, 
perkuatan implementasi standardisasi produk-produk yang 
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dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan 
konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen; 

 
3. memperbaiki kebijakan investasi dengan merumuskan cetak 

biru pengembangan kebijakan investasi ke depan termasuk di 
dalamnya melakukan revisi terhadap RUU Penanaman Modal 
sesuai dengan praktek internasional terbaik dan 
mengutamakan perlakukan yang non-diskriminatif antara 
investor asing dan domestik serta antara investor besar dan 
investor skala kecil-menengah, merumuskan sistem insentif 
dalam kebijakan investasi dalam rangka bersaing (dengan 
negara lain) menarik investor asing, serta merumuskan 
reformasi kelembagaan penanaman modal sebagai lembaga 
fasilitasi dan promosi investasi yang berdaya saing;  

 
4. memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat 

dan daerah terutama di dalam pengembangan (formalisasi) dan 
operasionalisasi usaha di daerah-daerah dengan 
mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi 
(simplifikasi) dan efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan. 

 
Paket Kebijakan Ekonomi 2008-2009  
Arah kebijakan ekonomi dalam RPJM Nasional 2004-2009 dikonkritkan 
lewat berbagai paket kebijakan ekonomi pemerintah. Yang terakhir adalah 
yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program 
Ekonomi 2008-2009. Paket ini memuat berbagai kebijakan ekonomi yang 
dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang: kebijakan perbaikan iklim 
investasi, kebijakan ekonomi makro dan keuangan, kebijakan ketahanan 
energi, dan kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian. Empat 
bidang lainnya adalah kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM), kebijakan pelaksanaan komitmen masyarakat 
ekonomi ASEAN, kebijakan menyangkut infrastruktur, dan kebijakan 
menyangkut ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.  
 
Paket kebijakan ekonomi berdasar Inpres Nomor 5 tahun 2008 itu memuat 
109 program ekonomi dalam bentuk matriks yang antara lain memuat 
sasaran, target waktu penyelesaian, dan penanggung jawab pelaksanaan 
kebijakan. Paket kebijakan itu merupakan kelanjutan dari paket kebijakan 
ekonomi sebelumnya yaitu Inpres nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan 
Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. 
Berbagai kebijakan yang termuat di dalamnya merupakan program-
program ekonomi prioritas selama 2008-2009 yang memerlukan 
koordinasi dari berbagai pejabat mulai dari tingkat menteri hingga tingkat 
bupati/walikota. Rencana Stratejik Departemen Perdagangan Tahun 2004-
2009  
 
Rencana Stratejik (Renstra) Departemen Perdagangan 2004-2009 
merupakan penjabaran dari RPJM Nasional 2004-2009 yang disusun 
sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program bagi 
pembangunan perdagangan selama periode 2004-2009 yang menjadi 
tugas pokok dan fungsi Departemen Perdagangan. Renstra ini disusun 
dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan stratejik baik di 
lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh 
dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan.  
 
Tujuan yang ingin dicapai dengan Renstra 2004-2009 ini adalah sebagai 
berikut: 
 
1) menekan ekonomi biaya tinggi dengan deregulasi, debirokratisasi, dan 
transparansi, pelayanan publik yang prima dan meningkatkan sarana dan 
parasarana perdagangan; 
2) meningkatkan ekspor non-migas dan mewuujudkan Indonesia menjadi 
negara pemasok produk berkualitas dan bernilai tambah tinggi; 
3) meningkatkan efisiensi dan produktifitas sektor perdagangan serta 
mengamankan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan strategis; 
4) menciptakan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen, 
dan mengembangkan kemitraan usaha antara usaha kecil dengan usaha 
menengah dan usaha besar; dan 
5) mewujudkan pengelolaan resiko harga, pembentukan harga yang 
transparan dan menyediakan sarana alternatif pembiayaan bagi dunia 
usaha. 
 
Adapun sasaran pembangunan perdagangan yang ingin dicapai selama 
2004-2009 meliputi: 
 
1) meningkatnya pelayanan prima kepada dunia usaha melalui 
penyederhanaan prosedur, transparansi kebijakan dan penerapan 
teknologi informasi serta meningkatnya peran lembaga, sarana dan 
instrumen perdagangan; 
 
2) meningkatnya daya saing berkelanjutan di pasar global melalui akses 
dan penetrasi pasar; kemitraan strategi global yang melibatkan 
perusahaan-perusahaan nasional; penciptaan merek dagang yang dapat 
menerobos pasar global; 
 
3) terwujudnya diversifikasi negara tujuan ekspor non migas dan jumlah 
komoditi/produk yang diekspor serta peningkatan kualitas dan kuantitas 
pelaku ekspor yang didukung oleh jaringan pemasaran global dan 
melibatkan peusahaan-perusahaan nasional; 
 
4) meningkatnya kemampuan market intelligence dan negosiasi serta 
meningkatnya kualitas pelayanan dan kuantitas lembaga promosi di luar 
negeri; 
 

5) meningkatnya kemampuan early warning system, pengamanan 
perdagangan luar negeri (trade defense dan trade diplomacy); 
 
6) terwujudnya sistem distribusi nasional yang erfektif dan efisien melalui 
pembangunan sarana dan prasarana perdagangan; 
 
7) terwujudnya keamanan pasar dalam negeri yang menyangkut 
keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan serta kepentingan 
industri dalam negeri, meningkatnya tertib ukur dan terwujudnya 
pemberdayaan konsumen serta pemberdayaan produksi dalam negeri;  
 
8) termanfaatkannya secara optimal kegiatan pengelolaan resiko harga, 
pembentukan harga dan alternatif pembiayaan dalam rangka mendukung 
kegiatan dunia usaha. 
 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi 
pengembangan perdagangan dalam jangka pendek dan menengah seperti 
yang ditetapkan di dalam Renstra ini adalah meningkatkan kinerja ekspor 
non migas, dengan menurunkan ekonomi biaya tinggi, memperlancar arus 
barang dan jasa dengan meningkatkan efisiensi distribusi, meningkatkan 
daya saing komoditi ekspor, memberikan dukungan bagi pengembangan 
sektor lainnya seperti sektor pertanian, kelautan, kehutanan, 
pertambangan dan industri. Strateji tersebut diarahkan pula untuk 
pengembangan produk yang memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan 
keunggulan komperatif, meningkatkan produktivitas dan penguasaan 
teknologi, meningkatkan SDM yang berwawasan global, mengembangkan 
kualitas produk sesuai standar internasional dan mengembangkan disain 
Indonesian Brand Image. Strateji ini dalam jangka pendek dijabarkan ke 
dalam beberapa kebijakan yaitu : 
 
1) menurunkan ekonomi biaya tinggi dengan cara dilakukan antara lain 
mengurangi/menyedehanakan dokumen administrasi di sektor 
perdagangan, meningkatkan transparansi, melakukan invetarisasi dan 
evaluasi seluruh perijinan di sektor perdagangan termasuk Peraturan 
Daerah (Perda) agar secara bertahap dapat disederhanakan sehingga 
dapat di peroleh lebih mudah, cepat, dengan biaya wajar; 
 
2) memperlancar arus barang dan jasa dengan meningkatkan efisiensi 
distribuís. Upaya ini dilakukan antara lain dengan menghilangkan 
hambatan-hambatan yang membebani distribusi termasuk Perda dan 
retribusi di daerah dan meningkatkan ketersediaan dan keandalan sarana 
transportasi dan distribuís; 
 
3) meningkatkan daya saing komoditi ekspor dengan cara antara lain 
melalui diversifikasi komoditi ke arah yang lebih mempunyai nilai tambah 
tinggi dan peningkatan produktivitas, serta mempertahankan dan 
meningkatkan ekspor ke pasar tradisional, dan meningkatkan penetrasi 
pasar ke negara-negara non tradisional; menggarap potensi pasar melalui 
pengiriman misi dagang dan promosi ekspor yang efektif. Selain itu, 
promosi ekspor di setiap wilayah otonom dilakukan secara terpadu dan 
terkoordinir. Selain itu, upaya lain yang akan dilakukan adalah 
meningkatkan perdagangan lintas batas; meningkatkan akses pasar 
dengan memanfaatkan keberadaan berbagai FTAs; serta 
menyempurnakan fasilitas perdagangan melalui harmonisasi tarif bea 
masuk, mempercepat restitusi pajak dan penyederhanaan prosedur 
perijinan; 
 
4) memberikan dukungan bagi pengembangan sektor prioritas, yakni 
pertanian, kehutanan, pertambangan dan industri, baik untuk pasar dalam 
negeri maupun ekspor. Khusus untuk sektor industri, dukungan yang akan 
diberikan pada pengembangan industri-industri prioritas meliputi 
mengamankan ketersediaan bahan baku, mendorong peningkatan nilai 
tambah produk dengan pemberian insentif, menyediakan informasi pasar, 
peningkatan ketrampilan SDM di bidang kemasan dan pemasaran, 
meningkatkan akses pasar di luar negeri, membangun merek nasional di 
pasar internasional, membangun jaringan pemasaran global, pengamanan 
pasar dalam negeri (penataan tarif, peningkatan produksi dan 
pengendalian impor), mengembangkan promosi dan pemasaran, 
meningkatkan kemitraan antara industri dengan petani, pedagang, 
pabrikan dan eksportir, peningkatan pengawasan penerapan SNI, 
membangun aliansi dengan perusahaan terkemuka dunia, memberantas 
penyelundupan dan illegal trading, peningkatan sarana pergudangan dan 
membangun tumbuh berkembangnya waralaba lokal.  
 
Kebijakan jangka menengah diprioritaskan untuk mengembangkan produk 
yang memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif; 
meningkatkan produktivitas dan penguasaan teknologi; meningkatkan 
SDM yang berwawasan global, meningkatkan kualitas sesuai standar 
internasional dan mengembangkan disain yang mengarah pada Indonesian 
brand image, serta mewujudkan Indonesia Incorporated. Dengan 
melakukan langkah-langkah tersebut di atas diharapkan dapat 
menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga dapat 
menarik bagi investor asing maupun investor dalam negeri untuk 
menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan jangka panjang untuk 
mewujudkan lingkungan kondusif di sektor perdagangan yang mampu 
memacu daya saing yang berkelanjutan, memperlancar arus barang, 
mendukung peningkatan penguasaan desain dan teknologi, penciptaan 
lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat. Sedangkan, kebijakan dalam strategi 
operasional diarahkan kesejumlah aspek, termasuk: 
 
1) menata aturan yang jelas, pemangkasan birokrasi dalam prosedur 
perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata 
kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan kebijakan 
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dilakukan dengan program deregulasi dan debirokratisasi melalui 
penyederhanaan prosedur ekspor dan impor. 
 
2) menata aturan yang jelas peningkatan efisiensi waktu dan biaya 
administrasi. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan program 
peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor; 
 
3) pengembangan kapasitas lembaga publik dan aparat pelaksananya, 
yang dilakukan dengan tiga program: transparansi dan kepemerintahan 
yang baik (good governance); peningkatan SDM, pengawasan dan 
akuntabilitas kinerja aparatur; dan program peningkatan kemampuan 
manajemen litbang perdagangan; 
 
4) memperkuat daya saing di pasar global. Pelaksanaan kebijakan 
dilakukan dengan sejumlah program, antara lain: pengembangan 
komoditi/produk ekspor Indonesia yang berdaya saing di pasar global; 
perkuatan kelembagaan, sarana dan prasarana ekspor; pengembangan 
dan implementasi fasilitasi ekspor dan impor; pengembangan kebijakan 
PLN yang menunjang bisnis dan persaingan sehat; sinkronisasi kebijakan 
PLN antara pusat dan daerah; pengembangan sistem informasi 
perdagangan; peningkatan kapasitas SDM, prasarana teknologi dan bahan-
bahan; dan program peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir 
melalui pendekatan perusahaan; 
 
5) mempertahankan dan meningkatkan akses dan penetrasi pasar ke pasar 
tradisional mapun non-tradisional dengan sejumlah program, antara lain: 
peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama perdagangan multilateral 
(WTO), regional (ASEAN, APEC), bilateral (pembentukan FTA/EPA) dan 
perdagangan lintas batas; peningkatan beberapa litbang seperti litbang 
iklim usaha perdagangan dalam pengembangan ekspor dan litbang PLN; 
dan program sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perundingan WTO dan 
kerjasama regional (ASEAN, APEC dll.); 
 
6) meningkatkan kemampuan kantor perwakilan perdagangan di luar 
negeri dan kualitas pelayanan serta pembukaan kantor baru 
dinegara/kawasan mitra dagang. Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui 
dua program yaitu peningkatan akses, promosi dan penetrasi pasar dan 
program perkuatan sumber daya aparatur atase perdagangan termasuk 
penyediaan tenaga magang; 
 
7) meningkatkan kinerja diplomasi perdagangan internasional, baik untuk 
negara maju maupun negara berkembang. Pelaksanaan kebijakan 
dilakukan melalui program monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kesepakatan kerjasama multilateral, regional dan bilateral; 
 
8) memperkuat kelembagaan pengamanan perdagangan internasional 
(safeguard dan anti dumping) serta kelembagaan hamonisasi tarif. 
Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan dua program: fasilitasi 
penyelesaian sengketa perdagangan (termasuk advokasi dan bantuan 
teknis) seperti dumping, subsidi dan safeguard dan program peningkatan 
efektivitas koordinasi penanganan berbagai isu perdagangan internasional;  
 
9) mengembangkan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana 
sub-sistem distribusi didaerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah 
terpencil) dan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan 
jaringan informasi produksi dan pasar serta perluasan pasar lelang lokal 
dan regional. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan tiga program: 
perumusan, alternatif solusi, dan implementasi penyelesaian 
permasalahan termasuk harmonisasi dari berbagai perangkat peraturan 
perundang-undangan tentang distribusi dll; peogram peningkatan 
infrastruktur; dan program pengembangan sarana distribusi dan 
pengembangan kawasan perbatasan, daerah terpencil, dan pulau kecil 
terluar; 
 
10) harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, penyederhanaan prosedur, perinjinan yang menghambat 
kelancaran arus barang dan jasa serta pengembangan kegiatan jasa 
perdagangan. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan dua program: 
sinkronisasi dan harmonisasi peraturan PDN antara pusat dan daerah dan 
program peningkatan litbang PDN;  
 
11) memperkuat kelembagaan perlindungan konsumen, kemetrologian 
dan kelembagaan persaingan usaha dan kelembagaan perdagangan 
lainnya. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan sejumkah program, 
antara lain pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga 
perlindungan konsumen, promosi penggunaan produk dalam negeri, dan 
peningkatan penerapan peraturan kebijakan persaingan usaha. 
 
Namun demikian, efektivitas dari semua kebijakan di atas sangat 
tergantung pada banyak faktor, termasuk faktor-faktor internal yang dapat 
mempengaruhi kinerja Departemen Perdagangan. Faktor-faktor tersebut 
dapat dicermati dari aspek kekuatan dan kelemahan. Dari aspek kekuatan, 
hingga pada saat ini baru dilengkapi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 
1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WTO, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak sehat. Disamping itu dimiliki pula peraturan 
perundangan yang berkaitan dengan keberadaan penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) di sektor perdagangan yang dapat melakukan pemeriksaan 
dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum perdagangan yang adil. 
Peraturan lainnya berkaitan dengan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) 
yang dapat mengamankan pasar ekspor Indonesia terhadap perlakuan 
tidak adil (dumping) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia 

(KPPI) yang dapat melindungi pasar dalam negeri dari persaingan yang 
tidak sehat dari barang impor.  
 
Sedangkan aspek kelemahannya, sektor perdagangan di Indonesia belum 
memiliki perangkat dasar peraturan dalam bentuk Undang-Undang 
Perdagangan dan Undang-Undang Sistem Resi Gudang serta peraturan 
perundangan-undangan lainnya antara lain yang berkaitan dengan 
pemberian insentif dan fasilitasi UKM. Dilihat dari sisi komposisi dan 
kualifikasi pendidikan aparatur di beberapa strata belum seimbang dan 
belum sesuai. Sementara pola pembinaan dan pengembangan karier 
belum jelas dan belum diterapkan analisis jabatan. Adapun sumber daya 
aparatur perdagangan sebagian besar sudah melebihi usia 40 tahun dan 
tidak terdistribusi secara proporsional.Sarana dan prasarana terbatas dan 
perkantoran belum terpusat. Sementara sistem kesejahteraan bagi 
pegawai Departemen Perdagangan belum memadai. Tidak adanya instansi 
vertikal di daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah 
mengakibatkan Program Sektor Perdagangan di daerah kurang berjalan 
secara optimal ditandai dengan tumpang tindihnya kebijakan pusat dan 
daerah. Dari aspek pengawasan masih perlu ditingkatkan kualitas dan 
kuantitas auditor serta kinerja instansi guna meningkatkan kinerja dan 
transparansi auditan (obyek yang diperiksa) sehingga menunjang 
tercapainya tujuan rencana stratejik serta terwujudnya good governance.  
 
Analisis Cakupan Kebijakan  
Dari penjabaran RPJM Nasional 2004-2009, Paket Kebijakan Ekonomi 
2008-2009, maupun Renstra 2004-2009 dari Departemen Perdagangan, 
dapat dikatakan bahwa semua isu-isu utama terkait PLN, PDN, dan 
investasi riil sudah termasuk di dalam arah kebijakan (Tabel 5). Namun 
demikian, ada beberapa isu yang tidak tercakup di dalam RPJM 2004-2009, 
Paket Kebijakan Ekonomi 2009-2009, atau Renstra 2004-2009 dari 
Departemen Perdagangan. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam 
merespons terhadap perubahan, terutama kenaikan harga komoditas di 
pasar dunia. Tetapi, seperti telah dibahas sebelumnya di Bab II.4, 
pemerintah memiliki beberapa peraturan mengenai penetapan harga 
ekspor untuk komoditas-komoditas tertentu yang di satu pihak, 
dibutuhkan di pasar domestik, dan di pihak lain, memiliki potensi ekspor 
yang besar.  
 
Dalam bidang PDN, walaupun masalah persaingan di dalam negeri 
merupakan salah satu isu yang tercakup di dalam RPJM 2004-2009, yang 
arah kebijakannya adalah pada penguatan kelembagaannya, namun tidak 
disebut langkah-langkah konkrit, misalnya, dalam menangani kasus retail 
modern versus retail tradisional. Dalam investasi, arah kebijakan 
pemerintah jangka menengah atau panjang mengenai implementasi daftar 
negatif (DN) juga belum jelas. Pertanyaannya adalah apakah DN yang 
berlaku saat ini akan bertahan dalam periode jangka menengah atau akan 
dirubah secara bertahap sampai akhirnya semua sektor bisa dimasuki oleh 
investor swasta dalam negeri maupun luar negeri? 
 
Tabel 5: Isu-isu Terkait PDN, PLN, dan Investasi Riil yang Masuk Dalam 
Arah Kebijakan (Berdasarkan Kata Kunci)  
 

 
 
Sumber: RPJM Nasional 2004-2009, Paket Kebijakan Ekonomi 2008-2009, 
maupun Renstra 2004-2009 (Departemen Perdagangan).  
 
KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS PERDAGANGAN DAN 
INVESTASI  
Masalah lingkungan hidup tidak hanya masalah pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup saja, akan tetapi sudah merupakan bagian 
integral dari masalah pembangunan. Masalah lingkungan hidup menjadi 
sesuatu yang lintas sektoral, multi displin, dan melibatkan semua lapisan 
masyarakat, serta sangat terkait dengan masalah-masalah global lainnya 
termasuk liberalisasi perdagangan dunia. PBB mengadakan konferensi 
mengenai lingkungan hidup untuk pertama kalinya, yang kemudian dikenal 
dengan The United Nations Conference on the Human Environment pada 
tahun 1972 di Stockholm, Swedia dan merupakan sejarah penting dalam 
kepedulian terhadap lingkungan hidup global. Dalam konferensi tersebut 
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dihasilkan kesepakatan mengenai keterkaitan antara konsep 
pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan 
hidup diidentikkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, tingkat 
pembangunan yang masih rendah dan pendidikan rendah, intinya faktor 
kemiskinan yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup 
didunia.  
 
Sedangkan dalam dokumen konfrensi Stockholm tersebut, The Control of 
Industrial Pollution and International Trade secara langsung mendorong 
GATT untuk meninjau kembali kebijakannya (Fithriani, 2004?). Tahun 1992 
dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, menjadikan persoalan lingkungan hidup 
ini semakin jelas dengan adanya hubungan antara ekonomi perdagangan 
dan lingkungan hidup dengan adanya pembahasan tentang kesepakatan 
hambatan non-tariff dalam perdagangan sebagai kontrol terhadap produk 
ekspor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup (Hernandez, 2000). 
Seperti yang dijelaskan oleh Soemarno (2004?) di dalam makalahnya, 
keterkaitan antara dunia usaha, termasuk perdagangan internasional dan 
investasi, dan lingkungan telah disadari sejak dilaksanakannya konferensi 
Stockholm tersebut, yang dilanjutkan di Nairobi pada tahun 1982. 
Konperensi tersebut melahirkan pemikiran bahwa pembangunan industri 
yang tidak terkendali akan mempengaruhi kelangsungan dunia usaha.  
 
Pemikiran tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan United Nations 
Environment Program (UNEP) dan World Commission on Environment and 
Development (WCED). Sebagai upaya pencegahan pencemaran secara 
sistematik, pada bulan Mei 1989 UNEP memperkenalkan program 
“produksi bersih”, yang diajukan secara resmi pada bulan September 1990 
pada seminar mengenai the Promotion of Cleaner Production" di 
Cantebury, lnggris. Selain itu, untuk pertama kalinya, istilah 
”pembangunan berkelanjutan” diperkenalkan dalam laporan WCED pada 
tahun 1987 yang mencakup pengertian bahwa kalangan industri sudah 
harus mulai mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang 
dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya diselenggarakan United Nations 
Conference on Environment and Development (UNCED)" di Rio de Janeiro 
pada tahun 1992. Menindaklanjuti gagasan tersebut, lnggris mengeluarkan 
standar pengelolaan lingkungan yang pertama kali di dunia pada tahun 
1992, yaitu British Standard (BS) 7750.  
 
Komisi Uni Eropa (UE) mulai memberlakukan Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS) pada 1993. Dengan diberlakukannya EMAS, BS 7750 
direvisi dan kembali ditetapkan pada tahun 1994. Beberapa negara Eropa 
yang lain juga mulai mengembangkan standarisasi pengelolaan lingkungan. 
Khusus untuk bidang kehutanan, dalam pertemuan ke delapan ITTO 
(International Tropical Timber Organization) di Bali pada tahun 1990, telah 
dibuat suatu komitmen bagi terlaksananya hutan yang lestari yang harus 
tercapai paling lambat tahun 2000. Selanjutnya, mulai tahun 2000 
dilakukan pemberian label atau sertifikat bagi produk yang terbuat dari 
kayu tropis (Adi, 2007). Di tingkat internasional, atas dorongan kalangan 
usaha, International Standardization Organization (ISO) dan International 
Electrotechnical Commission (IEC) membentuk Strategic Advisory Group 
on the Environment (SAGE) pada bulan Agustus 1991. SAGE 
merekomendasikan kepada ISO akan perlunya suatu Technical Committee 
(TC) yang khusus bertugas untuk mengembangkan suatu seri standar 
pengelolaan lingkungan yang berlaku secara internasional. Pada tahun 
1993, ISO membentuk TC 207 yang khusus bertugas mengembangkan 
standar pengelolaan lingkungan yang dikenal sebagai ISO seri 
14000.35Standar yang dikembangkan mencakup rangkaian enam aspek, 
yaitu:  
 
(1) sistem manajemen lingkungan;  
(2) pemeriksaan lingkungan;  
(3) pemberian label lingkungan terhadap produk,  
(4) evaluasi kinerja linkungan;  
(5) analisis tentang daur hidup produk dari bahan mentah;  
(6) terminology dan definisi (TD).  
 
Keterkaitan antara perdagangan internasional dan perlindungan 
lingkungan di bahas dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan di 
Johannerburg, Afrika Selatan pada tanggal 26 Agt – 4 Sept 2002. Di dalam 
pertemuan tersebut, dikatakan bahwa NSB (termasuk Indonesia) belum 
siap mengadopsi standar lingkungan yang diterapkan oleh negara-negara 
maju NM. Ketidaksiapan dikarenakan keterbatasan finansial, SDM dan 
prioritas pada pembangunan menyebabkan penerapan standar yang 
berbeda tidak dapat dihindarkan Upaya untuk mengurangi pencemaran 
lingkungan akibat kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi, 
dapat dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan regulasi 
yakni perintah dan pengawasan oleh pemerintah. Ini merupakan 
perangkat yang diterapkan oleh pemerintah melalui baku mutu lingkungan 
dan program lain. Kedua, pendekatan masyarakat (termasuk dunia usaha), 
yakni melaksanakan peraturan sendiri.  
 
Ini merupakan tindakan proaktif dalam pencegahan pencemaran oleh 
perusahaan yang membawa keuntungan adanya kelenturan pada 
perusahaan untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi 
perusahaannya. Ketiga, pendekatan ekonomi yang dapat dilakukan melalui 
pemberian insentif, disinsentif, dan izin memperdagangkan emisi. Untuk 
yang terakhir ini, industri diberi hak menggunakan jasa lingkungan untuk 
membuang limbah; hak ini dapat diperjual-belikan. Fungsi utama 
perangkat ekonomi di sini adalah untuk menciptakan sebuah perubahan 
perilaku dengan cara menghukum atau memberi penghargaan secara 
moneter. Berhubungan dengan beberapa pasal dalam kesepakatan 
GATT/WTO mengenai liberalisasi perdagangan dunia., pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan untuk melindungi lingkungan hidup bisa 
menimbulkan persoalan Misalnya, Indonesia sebagai salah satu negara 
anggota WTO mengeluarkan suatu kebijakan untuk melindungi lingkungan 

hidup di dalam negeri, yang tidak hanya mempengaruhi daya saing produk 
domestik relatif terhadap produk impor, tetapi bisa juga menjadi suatu 
hambatan non-tarif (NTB) terhadap barang-barang impor, dan hal ini bisa 
bertentangan dengan prinsip-prinsip GATT/WTO.  
 
Bisa bertentangan apabila, misalnya, Indonesia mengenakan tarif 
diskriminatif terhadap produk-produk impor yang tidak memenuhi 
persyaratan lingkungan hidup yang diterapkan Indonesia. Padahal dalam 
Pasal I, WTO, mengenai most favored nation (non-diskriminasi terhadap 
produk sesama negara anggota WTO) dinyatakan bahwa apabila negara 
melakukan penurunan tarif/memberikan fasilitas/ kemudahan untuk 
komoditi impor tertentu dari suatu negara, maka secara otomatis berlaku 
juga kepada negara-negara lain yang memenuhi syarat untuk 
mendapatkan perlakuan yang menguntungkan. Juga masalah bisa muncul 
jika kebijakan lingkungan hidup dikaitkan dengan Pasal III mengenai 
national treatment (non diskriminasi antar produk serupa dari luar negeri) 
yang isinya adalah: apabila suatu produk impor telah memasuki suatu 
wilayah negara karena diimpor, maka produk impor ini harus mendapat 
perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap 
produk dalam negeri yang serupa/produk lokal. Namun, Pasal XX (General 
Exception) memberikan keterkecualian terhadap Pasal I dan Pasal III 
tersebut untuk tujuan kesehatan dan konservasi. Juga, Pasal XI 
mendukung kebijakan lingkungan hidup mengenai pelarangan atau 
pembatasan kuantitatif atas ekspor dan impor, misalnya untuk barang-
barang berbahaya atau ekspor kayu jati yang sudah hampir punah di dunia 
atau ekspor binatang-binatang langkah.  
 
Jadi, pertanyaan disini adalah bagaimana penerapan ketetapan-ketetapan 
WTO di satu sisi, dan, di sisi lain, penerapan-penerapan kesepakatan 
mengenai lingkungan seperti dalam CITES, Konvensi Basel, dan Protokol 
Montreal? CITES mengatur soal pembatasan atau pelarangan ekspor 
spesies yang terancam punah untuk dijual komersial melalui penetapan 
kuota atau pajak ekspor atau dengan cara lain. Konvensi Basel mengatur 
pembatasan atau pelarangan perdagangan limbah. Perdagangan antar 
negara atau regional memungkinkan mengimpor jasa lingkungan, 
termasuk pengolah limbah dari manapun. Akibatnya perdagangan bebas 
dapat mengakibatkan kerusakan, karena setiap negara dapat memperluas 
kemampuan kapasitas regenerasi dan absorbsinya dengan mengimpor 
kapasitas dari negara lain. lni berarti bahwa suatu negara dapat 
memutuskan menghindari skala ekologis melalui perdagangan dan dapat 
bergantung pada negara lain yang berkemampuan untuk mengadopsikan 
skala di mana negara pengimpor mencoba menghindarkannya. Oleh 
karena itu, perdagangan limbah yang tidak sesuai dengan aturan dan 
kesepakatan pada Konvensi Basel, apabila dianggap dapat merusak dan 
merugikan kepentingan Indonesia seyogianya ditolak.  
 
Sedangkan, Protokol Montreal (PM) mengatur pengurangan konsumsi dan 
produksi Ozone Depletion Substance (ODS) secara bertahap dan 
diterapkan secara berbeda. PM ini berisi sejumlah pengawasan terhadap 
perdagangan antar negara/wilayah, yang mempunyai dua motivasi: (1) 
untuk menarik banyak negara untuk bergabung, dan (2) jika banyak negara 
tetap di luar (tidak bergabung), pengawasan-pengawasan tersebut akan 
meminimalkan kebocoran, perpindahan dari produk-produk yang dilarang 
ke negara-negara yang tidak ikut bergabung (Brack, 1996). Pemerintah 
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina tentang perlindungan lapisan 
ozone, Montreal Protocol serta amandemen Wina melalui Keppres No 23 
tanggal 13 Mei 1992. Tujuan dari konvensi Wina tersebut adalah untuk 
melindungi lapisan ozone dari kerusakan akibat kegiatan manusia. 
Montreal Protocol membuat jadwal untuk penghapusan produksi dan 
membatasi konsumsi global CFC dan Halon dari 5 macam CFC dan 3 
kelompok Halon. Upaya lainnya yang telah/sedang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan lingkungan hidup terkait 
dengan kegiatan ekonomi adalah kebijakan standardisasi produk 
Indonesia.  
 
Ada sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk 
meningkatkan daya saing produk nasional melalui konsep standardisasi, 
dua diantaranya adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Ekolabel 
(Adi, 2007). Landasan hukum dari SNI adalah:  
 
(1) PP No.102/2000 tentang standardisasi nasional;  
(2) ISO/IEC Guide 2/1996 tentang standardisasi dan kegiatan-kegiatan 
terkait (general vocabulary);  
(3) ISO/IEC Guide 7/1996 tentang Guidelines for Drafting of Standards 
Suitable for Use for Conformity Assessment;  
(4) ISO/IEC Guide 5/1996 tentang aspek-aspek keselamatan (Guidelines for 
Their Inclusion in Standards);  
(5) PSN tentang Panitia Teknis Perumusan SNI;  
(6) PSN tentang adopsi standar internasional menjadi SNI;  
(7) PSN tentang penulisan SNI.  
 
Seperti yang dijelaskan di Adi (2007), pada dasarnya SNI dimaksudkan agar 
dalam lingkup nasional produk-produk yang sejenis mempunyai standar 
yang sama sehingga mudah dalam pemakainnya. Adapun tujuan dari 
Program Nasional Pengembangan SNI (PNPS) adalah untuk melindungi 
keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, keamanan, kelestarian 
fungsi lingkungan hidup, kelancaran perdagangan serta keperluan lainnya. 
Penerapan ekolabel di Indonesia hingga saat ini belum meluas, baru di 
sektor kehutanan. Ekolabel adalah label lingkungan (atau sertifikasi dalam 
kaitannya dengan masalah lingkungan) pada suatu produk yang 
merepesentasikan bahwa produk tersebut dapat didaur ulang, ramah 
lingkungan, hemat energi dan terdapat kandungan bahan-bahan daur 
ulang (Fitria, 2007).  
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Menurut Adi (2007), salah satu pertimbangannya adalah karena kerusakan 
hutan yang sudah sangat parah sebagai akibat dari pemanfaatan hutan 
yang tidak terkendali. Pada tahun 1993 dibentuk kelompok kerja ekolabel 
Indonesia untuk membahas, mencari dan memantapkan kriteria dan 
indikator pengelolaan hutan produksi lestari. Pada Februari 1998 dibentuk 
secara resmi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang bersifat independen 
dan nirlaba. Tujuannya adalah dalam rangka memperjuangkan 
terselenggaranya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara adil dan 
lestari melalui penerapan system sertifikasi/ekolabel yang kredibel. 
Terdapat lima kegiatan/misi dari LEI:  
 
(1) mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan SDA dan lingkungan 
hidup yang berkelanjutan (sebut SDA-LH);  
 
(2) mengembangkan sistem akreditasi yang mengawasi penyelenggaraan 
sistem sertifikasi pengelolaan SDA-LH;  
 
(3) mengembangkan kapasitas SDM dan kelembagaan sistem sertifikasi 
pengelolaan SDA-LH;  
 
(4) memastikan pelaksanaan sistem sertifikasi/ekolabel yang kredibe; 
 
(5) mendorong terciptanya kebijakan pengelolaan SDA-LH yang 
berkelanjutan (Adi, 2007).  
 
Purwanto (2007) mengidentifikasi berbagai kebijakan penerapan ekolabel 
yang sudah ada di Indonesia hingga saat ini. Diantaranya: UU No.23/1997 
tentang pengelolaan lingkungan hidup Pasal 10 huruf e; UU No.8/1999 
tentang perlindungan consumen; stándar ISO 14020 tentang prinsip umum 
ekolabel dan deklarasi lingkungan; dan ISO 14024 tentang panduan 
ekolabel tipe 1. Menurutnya, ekolabel dalam implementasinya banyak 
menggunakan tipe 1 ini yang masih bersifat sukarela dan proses 
sertifikasinya banyak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang 
dilakukan secara transparan dan obyektif melalui proses pengujian yang 
komprehensif dengan memperhatikan daur hidup produk. Belum 
meluasnya penerapan ekolabel di Indonesia disebabkan oleh banyak 
faktor. Menurut Firdausy (2007), penggunaan tipe 1 seperti yang dimaksud 
di atas (sukarela) sebagai salah satu penyebabnya. Selain itu, baik menurut 
Firdausy maupun suatu laporan dari Bank Dunia (2007), penyebab lainnya 
adalah:  
 
(1) belum ada sertifikasi yang sesuai model pengelolaan hutan rotan 
hingga saat ini,  
 
(2) sistem hukum di Indonesia belum mampu mendukung pengelolaan 
hutan lestari. Hal ini, menurutnya, antara lain karena penetapan hukum ini 
sangat berkaitan dengan masalah tanah pemilikan adat,  
 
(3) sistem resolusi konflik belum berjalan secara efektif,  
 
(4) biaya sertifikasi yang sangat mal,  
 
(5) belum adanya apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri 
yang bersertifikasi ekolabel.  
 
Sedangkan menurut Sarjono (2005), ada sejumlah alasan.  
 

 Pertama, tim skema ekolabel baru berhasil menyusun kriteria 
ekolabel hanya untuk 5 jenis produk manufaktur: serbuk 
deterjen pencuci sintetik untuk rumah tangga, tekstil dan 
produk tekstil (TPT), yertas cetak, produk kulit jadi dan sepatu 
casual.  

 
 Kedua, masih ada keraguan dalam memilih sistem sertifikasi 

ekolabel stándar ketat (biayanya tinggi) atau stándar tidak ketat 
(biayanya rendah).  

 
 Ketiga, proses penetapan produk ekolabel berbiaya tinggi yang 

bisa mengakibatkan daya saing dari produk tersebut menurun.  
 
Dalam bidang kehutanan, pemerintah mempunyai beberapa kebijakan.  
 

 Pertama, peraturan tentang tebang pilihan, disebut Tebangan 
Pilihan Indonesia (TPI). Dengan TPI ini, tebangan pon 
didasarkan atas daur 35 tahun, di mana beberapa bagian dari 
konsesi hutan ditebang menurut urutan berbagai blok di 
konsesi tersebut, dan di mana pon-pohon di bawah ukuran 
tertentu tidak boleh ditebang sampai mereka mencapai ukuran 
pon dewasa (Harjono, 1994; Thee Kian Wie, 2007).  

 
 Kedua, kebijakan hutan tanaman industri (HTI) yang 

diintrodusir pada tahun 1987. Tujuannya untuk mendorong 
pembukuan perkebunan kayu dengan menyediakan kredit 
murah yang diperoleh dari dana reboisasi (Ascher, 1993).  

 
 Ketiga, kebijakan royalti dan pajak. Selama ini karena pajak atas 

rente SDA yang demikian rendah, maka para pemegang konsesi 
hutan cenderung untuk melakukan ekspoitasi hutan yang 
berlebihan. Diharapkan dengan membayar pajak yang lebih 
tinggi atas rente SDA, mereka tidak akan menebang pohon 
berlebihan jika tidak perlu (Thee Kian Wie, 2007).  
 

 Keempat, kebijakan subsidi reboisasi yang diperkenalkan pada 
tahun 1980. Subsidi ini dibiayai dari pembayaran sumbangan 

wajib atau uang muka kepada Departemen Kehutanan oleh 
para pemegang konsesi hutan atas jumlah kayu yang ditebang.  

 
Tujuannya agar para pemegang konsesi tersebut menanam kembali 
pohon-pohon yang telah ditebang untuk mendapat kembali sumbangan 
wajib mereka (Thee Kian Wie, 2007). Relima, dalam upaya memberikan 
landasan hukum untuk memberantas penebangan kayu secara ilegal, pada 
tahun 2005 telah dikeluarkan Inores No.4/2005 tentang pemberantasan 
penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di 
seluruh wilayah Indonesia. Inores ini memerintahkan Menteri Koordinator 
Politik, Hukum, dan Keamanan, 15 pejabat setingkat menteri serta semua 
gubernur dan bupati/walikota untuk memberantas pembalakan liar (Thee 
Kian Wie, 2007). Sudah ada sejumlah penelitian yang dilakukan selama ini 
yang salah satunya memfokus pada efek dari semua kebijakan kehutanan 
terhadap kelestarian kehutanan di Indonesia. Semua studi tersebut 
menyimpulkan bahwa kebijakan kehutanan di Indonesia pada umumnya 
justru mendorong kerusakan hutan. Menurut Sambodo (2006), misalnya, 
kelemahan kelembagaan adalah suatu faktor pokok yang telah 
menyebabkan bahwa pengelolaan kawasan hutan yang lestari tidak 
berjalan atau kurang efektif. Sedangkan menurut Thee Kian Wie (2007), 
berdasarkan berita di Kompas (5/7/2007), pelaksanaan Inores No.4/2005 
yang dibahas tersebut di atas hingga saat ini belum membawa hasil yang 
diharapkan.  
 
Salah satu sebab adalah bahwa banyak dokumen Surat Keterangan Sah 
Hasil Hutan (SKSHH) palsu telah dikeluarkan oleh aparat kehutanan daerah 
yang korup. Selain itu, ada dugaan kuat tentang manipulasi data oleh 
perusahaan. Sementara, Fitria (2007) melakukan suatu evaluasi mengenai 
penerapan prinsip-prinsip ekolabel pada perkebunan kelapa sawit, dengan 
fokus telaahnya dari pelaku usaha. Pertanyaan penelitiannya ada dua: (1) 
apakah perangkat ketentuan ISO 14001 yang selama ini dijadikan rujukan 
oleh pengusahan perkebunan sudah dilaksanakan sebaik-baiknya? (2) 
apakah prinsip-prinsip RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), yang 
merupakan kriteria lingkungan dalam aspek bisnis kelapa sawit, yang 
dikeluarkan pada tahun 2003, juga sudah diterapkan sebaik-baiknya? Dari 
hasil wawancaranya dengan sejumlah perusahaan kelapa sawit, diketahui 
bahwa banyak perusahaan yang memang selama ini sudah menerapkan 
. 
. 
prinsip dan kriteria RSPO tersebut dimulai saat praktik pembersihan alang-
alang untuk penyiapan lahan kelapa sawit dan peremajaan. Di sektor 
perikanan, ekspor ikan Indonesia menghadapi tantangan yang sangat 
berat, khususnya dari Eropa (UE), yang berkaitan dengan berbagai 
tuntutan untuk menjamin mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran 
setiap produk bahan makanan, serta isu lingkungan dan keharusan 
equivalensi sistem mutu yang didasarkan pada konsepsi Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP). Hal ini mendorong Departemen Pertanian 
(deptan) menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan 
(PMMTHP) pada tahun 1992/93, yang sejak tahun 1998 berubah nama 
menjadi Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan (SMMTHP) 
melalu SK Mentan No.41/Kpts/IK.210/2/98 tentang SMMTHP. SK ini 
diperbaharui dengan SK Menter Kelautan dan Perikanan No. 
Kep.01/MEN/2002 tentang SMMTHP, yang mengatur bahwa sistem mutu 
hasil perikanan dituangkan dalam bentuk sertifikasi. Keputusan ini 
kemudian ditambah dengan ketentuan baru lewat UU No.31/2004 tentang 
perikanan yang memberi peran lebih besar kepada bidang pengawasan 
mutu untuk meningkatkan kualitas produk ekspor perikanan Indonesia di 
pasar global (Tjitroresmi, 2007).  
 
Seperti yang dijelaskan oleh Tjitroresmi (2007), dalam sistem tersebut, 
pengawasan mutu dilakukan sejak awal hingga akhir produk, seperti setiap 
produk perikanan harus memiliki bahan baku yang bagus, diangkut dengan 
peralatan yang memenuhi standar keamanan pangan, diolah di pabrik 
yang memenuhi persyaratan sanitasi teknik pengolahan ikan yang telah 
ditentukan dalam sertifikasi kelayakan pengolahan, dan dikerjakan oleh 
orang yang sehat. Oleh karena itu, ada 3 syarat yang harus terpenuhi: (1) 
sistem jaminan manajemen mutu, (2) sistem jaminan keamanan pangan, 
dan (3) ketertelusuran seluruh proses produksi secara terpadu. Hal ini 
dilakukan untuk merespon ketentuan baru UE yang dikeluarkan pada 
tahun 2004, dan tertuang dalam Council Directive No.91/493/EEC yang 
wajib diikuti oleh semua negara eksportir, dan mulai resmi diberlakukan 
per 1 Januari 2006. 
 

 
 
Permasalahan ekonomi dalam cakupannya bukan cuma meliputi masalah-
masalah mikro seperti kekakuan harga, monopoli dan eksternalitas yang 
memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga ada di 
dalam ruang lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan 
pemerintah. Permasalahan ekonomi makro Indonesia dalam membangun 
negara sebenarnya sangatlah pelik. Inflasi yang tidak terkendali, 
ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri merupakan 
beberapa masalah pemerintah dalam bidang ekonomi makro. 1.Masalah 
Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat 
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses 
terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah 

7. MASALAH DAN KEBIJAKAN DALAM 

PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA  
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global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan 
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan 
evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah 
mapan,dll. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman 
utamanya mencakup:  
 

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup 
kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan 
pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami 
sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. 

 
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan 

sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk 
berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan 
dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari 
kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik 
dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. 

 
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang 

memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda 
melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.  

 
Bank Dunia(World Bank) membantu Indonesia memerangi kemiskinan 
dengan beberapa bantuan yaitu: Tim Kemiskinan Bank Dunia menyediakan 
analisis pasar tenaga kerja di Indonesia dalam rangka mendukung 
reformasi dan program yang akan memberikan kesempatan yang lebih 
baik kepada masyarakat miskin untuk mencari pekerjaan yang baik. Saat 
ini perdebatan mengenai kebijakan dan program pasar tenaga kerja sering 
tidak didasarkan pada bukti empiris. Untuk mendukung dialog yang 
produktif antara pemerintah, pekerja dan pengusaha, Tim Kemiskinan 
menyiapkan laporan menyeluruh mengenai pasar tenaga kerja di 
Indonesia.  
 
Indonesia Jobs Report, didasarkan pada data empiris terbaru, mencakup 
empat bidang luas:  
 

1. Meneliti tren pasar tenaga kerja. Melihat perkembangan pasar 
tenaga kerja Indonesia yang membantu untuk lebih memahami 
situasi tenaga kerja saat ini. Selama dua dekade terakhir, 
Indonesia mengalami guncangan dan penyesuaian ekonomi 
besar, mengalami transformasi politik radikal, dan mengubah 
kebijakan tenaga kerja nasional. Indonesia memasuki masa 
„pertumbuhan penganggur‟ selama 1999-2003, di mana 
pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perluasan 
kesempatan kerja. Analisis dalam laporan berupaya untuk 
mengungkap penyebab pertumbuhan penganggur dan 
mengeksplorasi bagaimana sebagian besar pekerja berupaya 
mencari pekerjaan di sektor informal.  

 
2. Menilai kebijakan dan lembaga tenaga kerja. UU 

Ketenagakerjaan (No. 13/2003) memberikan kontribusi untuk 
perbaikan dalam penciptaan, pekerjaan yang “lebih baik” 
dengan menetapkan sistem untuk upah minimum yang 
moderat yang, antara 1999 dan 2003, meningkat dengan cepat. 
Namun, pada saat yang sama, hukum secara signifikan 
memperketat peraturan perekrutan dan pemberhentian 
dengan membatasi penggunaan kontrak sementara dan 
meningkatkan tingkat pesangon. Sejak itu, biaya PHK di 
Indonesia terus menjadi yang tertinggi di kawasan ini. Hal ini 
telah memicu kontroversi mengenai sejauh mana peraturan ini 
menghambat pemberi kerja melakukan perekrutan staf, dan 
apakah kekakuan dalam pasar tenaga kerja memperlambat laju 
penciptaan lapangan kerja di sektor formal dan nonpertanian. 
Laporan ini mengamati efek upah minimum terhadap tren 
ketenagakerjaan, dan bagaimana peraturan perekrutan dan 
pemberhentian memengaruhi tren penciptaan lapangan kerja 
dan perlindungan karyawan. 

 
3. Memperlengkap pekerja dengan keterampilan. Dengan 

peningkatan investasi publik selama tiga dekade, tenaga kerja 
Indonesia lebih berpendidikan dari sebelumnya. Namun, 
Indonesia terus tertinggal di belakang tetangga regional kita. 
Banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan dalam 
melanjutkan peningkatan tingkat pendidikan angkatan kerja 
secara keseluruhan. Departemen Pendidikan Nasional telah 
berusaha untuk meningkatkan keterampilan kerja dengan 
mempromosikan pendidikan menengah kejuruan sehingga 70 
persen dari semua siswa terdaftar di pendidikan kejuruan pada 
tahun 2015. Namun, penelitian oleh Bank Dunia menunjukkan 
bahwa walaupun pendidikan menengah kejuruan lebih mahal, 
pendidikan ini tidak memberikan keunggulan nyata bagi para 
lulusan di dunia kerja. Pekerja yang miskin dan rentan kurang 
memiliki akses ke sistem pendidikan formal. Jobs Laporan 
mengamati bagaimana pelatihan nonformal dapat membantu 
pekerja rentan agar lebih berhasil di pasar tenaga kerja.  

 
4. Melindungi pekerja rentan dari guncangan pekerjaan dan upah. 

Saat terjadi kemerosotan ekonomi, pekerja yang memiliki risiko 
kehilangan pekerjaan mereka hanya memiliki sedikit jaring 
pengaman yang dapat mereka gunakan. Meskipun Indonesia 
berhasil mengatasi penurunan ekonomi global baru-baru ini, 
banyak pertanyaan yang telah diajukan mengenai kesiapan 
pemerintah untuk melindungi pekerja yang diberhentikan yang 
bergantung pada pendapatan stabil untuk mendukung keluarga 
mereka. Jobs Report mengamati bagaimana kebijakan dan 

program, seperti pekerjaan umum, dapat digunakan sebagai 
jaring pengaman yang efektif untuk mempertahankan 
pendapatan pekerja pada masa sulit.  

 
Angka kemiskinan di Indonesia selalu mengalami fluktuasi alias naik turun, 
berikut data penduduk miskin di Indonesia dalam beberapa semester 
terakhir. Berikut cara-cara pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di 
Indonesia sedikit demi sedikit:  
 
a. Bantuan Langsung Tunai (BLT)  
Program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang 
diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi 
bahan bakar gas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak 
signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa 
pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah 
seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah 
kemiskinan di Indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan 
kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
undang Dasar 1945.  
 
b. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok  
Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat 
miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras 
dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan 
fokus ini seperti :  

 Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton  
 Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer  

 
c. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin 
Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya 
kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi 
masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan 
fokus ini antara lain:  
 

1. Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha 
mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.  

2. Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).  

3. Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha 
mikro 

4. Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan 
tertinggal • Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro  

5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 
6. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil  
7. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan 

pemberdayaan dan ketahanan keluarga  
8. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah  
9. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis 

kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.  
 
d. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan 
berbasis masyarakat.  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi 
pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta 
memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha 
bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini 
antara lain :  
 

 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah 
perdesaan dan perkotaan  

 Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah • 
Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus  

 Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan 
berbasis masyarakat.  

 
e. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.  
Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin 
memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. 
Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :  
 

 Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang 
pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah 
Tsanawiyah (MTs);  

 Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA); 

 Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;  
 Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara 

cuma-cuma di kelas III rumah sakit;  
 
f. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi 
masyarakat miskin.  
Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan 
ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program 
teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :  
 

 Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender 
(PUG) dan anak (PUA)  

 Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat 
terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial 
lainnya.  

 Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, 
dan korban bencana sosial.  

 Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin 
(RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan 
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ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin 
keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan 
penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada 
keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga 
Harapan (PKH).  

 Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang 
memenuhi persyaratan  

 
g. Membangun Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) KUR merupakan kredit program yang 
diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2007. 
KUR ditujukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan 
tambahan dengan plafon maksimal Rp 500 juta. Bank bersedia 
menyalurkan KUR karena kreditnya dijamin oleh pemerintah. Dari program 
ini (KUR), diharapkan sector UMKM dapat tumbuh dan berkembang dalam 
menyokong perekonomian bangsa. Selain itu, melalui program ini juga, 
pemerintah menargetkan sector UMKM dapat tumbuh sebesar 650.000 
unit UMKM. Selain program KUR, pemerintah juga menyiapkan program 
dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tentu saja program ini juga 
akan bersinergi dengan program pemberdayaan sector UMKM. Program 
ini dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau 
yang lebih di kenal dengan singkatan PNPM. 
 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diresmikan oleh 
Presiden SBY pada Februari 2007 ini diharapkan dapat menjangkau 31,92 
juta penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 7,96 juta kel uarga miskin. 
Pada tahun 2007 program PNPM ini ditujukan bagi 2.891 kecamatan yang 
terdiri dari 2.057 kecamatan dalam PNPM Pedesaan dan 834 kecamatan 
dalam PNPM Perkotaan yang tersebar di 33 Provinsi. Setiap kecamatan 
akan mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) antara Rp 
500 juta dan Rp 1,5 miliar per tahun yang disesuaikan dengan jumlah 
penduduk miskin di tiap kecamatan. Melalui program ini, sebanyak 31,92 
juta penduduk miskin diharapkan dapat tertanggulangi. PNPM Pedesaan 
akan menjangkau 21,92 penduduk miskin, sedangkan PNPM Perkotaan 
mencakup sekitar 10 juta penduduk miskin. Adapun lapangan kerja baru 
yang tercipta adalah 12,5-14,4 juta per tahun dengan asumsi di setiap 
kecamatan pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ada 8-20 desa yang 
berpartisipasi dengan asumsi setiap desa rata-rata menciptakan sekitar 
250 lapangan kerja baru per tahun. Jumlah dana PNPM untuk tahun 2007 
diperkirakan Rp 4,43 triliun yang terbagi atas PNPM Pedesaan Rp 2,48 
triliun dan PNPM Perkotaan Rp 1,95 triliun.  
 
Dari dana Rp 4,43 triliun, sebesar 3,62 triliun dari APBN 2007 dan sekitar 
Rp 813 miliar merupakan kontribusi APBD pemerintah daerah melalui 
mekanisme cost sharing. Itu adalah beberapa cara pemerintah dalam 
mengatasi kemiskinan, masih banyak lagi program yang telah pemerintah 
canangkan untuk mengatasi kemiskinan namun masih belum terealisasi 
dengan sempurna. Kita sebagai warga Negara yang baik harusnya turut 
membantu pemerintah dalam mengatasi kemsikinan. Karena pemerintah 
bukan apa-apa tanpa peran kita sebagai masyarakat, berikut adalah cara 
yang saya tambahkan, yang mungkin kita dapat lakukan dan juga semoga 
pemerintah mampu menjalankannya dengan baik, yaitu :  
 
1. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga 
kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah 
salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.  
 
2. Menghapuskan korupsi. Sebab, korupsi adalah salah satu penyebab 
layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang 
kemudian menjadikan masayarakat tidak bisa menikmati hak mereka 
sebagai warga negara sebagaimana mestinya. Pemerintah memang telah 
menjalankan program ini, namun belum dapat terealisasikan dengan baik.  
 
3. Menggalakkan program zakat. Di Indonesia, Islam adalah agama 
mayoritas. Dan dalam Islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media 
untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyakrat dan 
mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia, 
ditengarai mencapai angka 1 trilliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola 
dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan 
masyarakat.  
 
Masalah Keterbelakangan Sarana, Prasarana dan Teknologi 
Jika ditinjau dari segi penguasaan teknologi, indonesia masih dikategorikan 
negara berkembang. Ciri lain negara adalah rendahnya tingkat pendapatan 
dan pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan 
kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat 
disiplin masyarakat, rendah tingkat keterampilan penduduk, rendahnya 
tingkat pendidikan formal, kurang modal, kurangnya produktivitas tenaga 
kerja, serta lemahnya tingkat manajemen usaha. Untuk mengatasi 
keterbelakangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, 
melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari 
negara-negara maju. Cara terbaru mengatasiTeknopreneurship perlu 
digalakkan pada mahasiswa di universitas teknologi.  
 
Teknopreneur adalah pengusaha yang memanfaatkan teknologi untuk 
mengerjakan sesuatu yang baru (inovasi) atau menemukan teknologi 
sebagai basis untuk mengembangkan usahanya. Dengan ini, para lulusan 
perguruan tinggi tidak usah menjadi agen-agen perusahaan asing. Selain 
itu perlu dibangun Technology Park, suatu kawasan untuk menghasilkan 
produk, perawatan, inovasi dan transfer teknologi. Kawasan ini menjadi 
area riset sains dan teknologi, industri, dan bisnis berbasis teknologi. 
Kawasan ini terdiri dari universitas teknologi dan industri. Kebijakan dan 
anggaran pemerintah untuk riset dan pengembangan teknologi sangat 
dibutuhkan.  

 
Selama ini, anggaran pemerintah kita untuk riset teknologi sangat minim, 
bahkan lebih rendah daripada anggaran riset sebuah perusahaan asing. 
Investasi teknologi sangat menjanjikan untuk jangka waktu panjang. 
Dengan teknologi, pengelolaan kekayaan alam Indonesia bisa lebih 
optimal. Kekayaan alam yang dikandung di bumi Indonesia benar-benar 
akan dinikmati dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jepang yang 
miskin kekayaan alamnya saja bisa menjadi negara maju akibat 
penguasaannya di bidang teknologi. Bisa dibayangkan Indonesia yang 
memiliki banyak kekayaan alam, apabila mampu meguasai teknologi 
tentunya mampu menjadi negara maju. Kini sudah saatnya kita 
mengembangkan teknologi untuk kemandirian bangsa agar bangsa kita 
tidak hanya sebagai penonton dalam kemajuan peradaban.  
 
Masalah Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan Kerja  
Masalah lain yang dihadapi Indonesia dalan pembangunan di bidang 
ekonomi adalah masalah lapangan kerja dan pengangguran. Masalah ini 
saling berhubungan satu sama lain. Masalah pengangguran timbul karena 
terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang tersedia. Terdapat 
bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara-cara mengatasinya 
yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yakni :  
 
a. Cara Mengatasi Pengangguran Struktural Untuk mengatasi 
pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah : i. Peningkatan 
mobilitas modal dan tenaga kerja ii. Segera memindahkan kelebihan 
tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat iii. dan 
sektor ekonomi yang kekurangan iv. Mengadakan pelatihan tenaga kerja 
untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan v. 
Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami 
pengangguran.  
 
b. Cara Mengatasi Pengangguran Friksional Untuk mengatasi 
pengangguran dengan kriteria ini, ada beberapa cara yakni: i. Perluasan 
kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama 
yang bersifat padat karya ii. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai 
bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru iii. 
Menggalakkan pengembangan sektor Informal, seperti home industri iv. 
Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di 
sector agraris dan sektor formal lainnya v. Pembukaan proyek-proyek 
umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, 
PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung 
maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.  
 
c. Cara Mengatasi Pengangguran Musiman. Pengangguran jenis ini bisa 
dibantu dengan cara : i. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan 
kerja di sektor lain, dan ii. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain 
untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. 
 
Masalah Kekurangan Modal  
Kekurangan Modal adalah satu ciri penting setiap negara yang memulai 
proses pembangunan. Kekurangan ini bukan saja menghambat kecepatan 
pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan tetapi dapat 
menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari 
kemiskinan.masalah kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran dan 
kekurangan modal yang terjadi disuatu negara berkembang disebabkan 
oleh lingkaran yang sulit diputuskan. Lingkaran keterbelakangan dan 
kemiskinan tersebut adalah pendapatan rendah menyebabkan 
kemampuan investasi rendah, investasi rendah menyebabkan pemupukan 
modal rendah, modal rendah menyebabkan produktivitas rendah, 
produktivitas rendah menyebabkan pendapatan rendah dan seterusnya 
berputar tanpa terputus.  
 
PERAN KUR DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA  
Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan modal salah satunya 
adalah mengeluarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit yang 
diberikan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan 
investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR 
merupakan salah satu Kredit yang disediakan khusus untuk usaha kecil dan 
menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha 
namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat. KUR merupakan 
program dari pemerintah yang sumber dananya sepenuhnya dari bank. 
KUR kembali direlaksasi dengan sejumlah penyempurnaan yang 
mengadaptasi aspirasi masyarakat. Beberapa perbaikan addendum III yaitu 
peningkatan plafon KUR mikro dari Rp5 juta menjadi Rp20 juta dan dapat 
dilaksanakan oleh seluruh bank pelaksana KUR. Selain itu, memberikan 
skema KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan penjaminan 
pemerintah sebesar 80 persen.  
 
Plafon KUR untuk program linkage executing (penyaluran KUR tidak 
langsung) juga ditingkatkan dari semula Rp1 miliar menjadi Rp2 miliar. 
Relaksasi berikutnya adalah memberikan jangka waktu kredit atau 
pembiayaan investasi untuk perkebunan tanaman kerja langsung 13 tahun 
tetapi tidak dapat diperpanjang. Penyaluran KUR sampai 23 September 
2010 mencapai Rp7,7 triliun dengan 813.144 debitur. Angka itu terhitung 
telah mencapai 58 persen dari target bawah KUR tahun ini sebesar 
Rp13,115 triliun. Angka itu baru mencapai 42 persen dari target atas KUR 
tahun ini sebesar Rp18 triliun. Sebanyak 13 BPD sendiri telah 
merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp792 miliar dengan 11.154 
debitur dari target yang dipatok Rp2,2 triliun sampai tutup tahun ini. 
Pemberian KUR memiliki beberapa kendala antara lain adanya persepsi 
masyarakat yang keliru bahwa KUR merupakan kredit yang sepenuhnya 
diberikan oleh pemerintah. Padahal KUR merupakan kredit yang dananya 
berasal dari bank sepenuhnya. Karena persepsi yang salah tersebut maka 
banyak debitur yang tidak mengembalikan kredit mereka. Banyak 
masyarakat yang menganggap bahwa penyaluran KUR tanpa anggunan 
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selalu sebesar 5 juta rupiah. Padahal penyaluran KUR harus disesuaikan 
dengan kemampuan usaha agar debitur tidak terbebani. KUR hanya 
diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan kredit dari 
perbankan. Nyatanya banyak debitur yang telah mendapatkan kredit dari 
perbankan.  
 
Banyak calon debitur yang tidak memenuhi persyaratan dari bank seperti, 
identitas diri yang tidak lengkap maupun kondisi usaha yang belum layak 
mendapatkan kredit. Untuk beberapa bank, penyaluran KUR terkendala 
karena keterbatasan bank untuk menjangkau lokasi calon debitur yang 
relatif jauh sehingga penyebaran KUR masih belum merata dan hanya 
terfokus di kota besar. Semoga saja dengan adanya program pemerintah 
ini, para pelaku UMKM tidak lagi kesulitan untuk mencari pinjaman modal.  
 
Masalah Pemerataan Pendapatan  
Masalah lain yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan 
pembangunan ekonomi adalah masalah pemerataan pembangunan. 
Pembangunan ekonomi Indonesia terkonsentrasi hanya di kota-kota besar 
terutama di Pulau Jawa dan didominasi oleh kelompok tertentu. Pada 
hakikatnya, pembangunan nasional adalah pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya sehingga keberhasilan pembangunan nasional tidak 
hanya diukur dengan keberhasilan dibidang ekonomi (secara materi). Cara 
mengatasi masalah pemerataan pendapatan yakni:  
 
Pengembangan Wilayah  
Untuk mengatasi persoalan yang relatif rawan ini, perlu ditempuh langkah 
pengembangan wilayah. Dalam hubungan ini, pola pengembangan industri 
harus dibina serta pemikiran harus dimantapkan bahwa di Indonesia 
sumber daya manusia dan teknologi merupakan faktor produksi yang 
dapat dan harus dipindah-pindahkan sedangkan sumber daya energi serta 
sumber daya alam lainnya harus dikembangkan setempat sebagai 
landasan materi pembangunan, baik ditinjau sebagai kesatuan wilayah 
maupun ditinjau sebagai pembangunan secara nasional disebarkan ke 
wilayah-wilayah yang bukan merupakan faktor dominan.  
 
Pemerataan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari pemerataan 
kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan, yang sebaliknya, 
tidak dapat dilepaskan dari perluasan kesempatan kerja. Dan perluasan 
kesempatan kerja tidak dapat dilepaskan dari teknologi dan peranannya 
dalam proses meningkatkan nilai tambah dan penurunan biaya tambah 
dalam peningkatan hasil produksi. 
 
Niat memeratakan pendapatan melalui perluasan kesempatan kerja ini 
mempunyai suatu konsekuensi. Konsekuensinya adalah bahwa persoalan 
pemerataan pendapatan tidak dapat dilihat sebagai persoalan 
kesejahteraan sosial. Persoalan pemerataan pendapatan haruslah dilihat 
sebagai persoalan bagaimana memanfaatkan potensi-potensi yang 
terkandung dalam sumber-sumber daya manusia Indonesia dan persoalan 
bagaimana memanfaatkan potensi-potensi energi serta ketrampilan 
manusia Indonesia, di mana ketrampilan manusia Indonesia pada dasarnya 
dapat pula dipandang sebagai suatu bentuk energi.  
 
Pemanfaatan Energi  
Dilihat dari sudut ini, maka persoalan pemerataan pendapatan di 
Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dari persoalan mengembangkan, 
memelihara serta memanfaatkan suatu bentuk energi secara terarah pada 
sasaran-sasaran perjuangan Bangsa. Upaya peningkatan kesejahteraan ini 
dikejar seiring dengan usaha-usaha menerapkan pola-pola pemerataan 
pendapatan sesuai dengan konsep keadilan yang berlaku berdasarkan 
pemikiran bahwa pada prinsipnya semua manusia mengandung 
potensinya sendiri-sendiri yang perlu dikembangkan sehingga semua 
anggota masyarakat dapat berperan serta dalam proses peningkatan 
kemakmuran masyarakatnya sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 6. 
Inflasi dan Tingkat Pengangguan yang Terus Meningkat Inflasi atau 
kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menurus bagi sebuah 
negara sebenarnya merupakan hal yag wajar, selama tidak melebihi batas 
normal, berlangsung singkat dan masih dapat terkendalikan oleh 
pemerintah. Inflasi ini dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan 
dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, 
memburuknya distribusi pendapatan dan mengganggu stabilitas ekonomi.  
 
Cara mengatasi inflasi: 
 
a. Kebijakan moneter  
Politik diskonto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga 
jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.Kebijakan diskonto dilakukan 
dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-
badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi 
permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang 
dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya 
mengurangi tekanan inflasi.  
 
Politik pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke 
pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual 
surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang 
beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi 
dapat lebih rendah.Operasi pasar terbuka (open market operation), biasa 
disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), dilakukan 
dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada 
masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat 
dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang 
pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi. 
 
Peningkatan cash ratio: Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang 
diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya 

tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan 
menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang 
mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk 
menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan 
berkurang. Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga 
jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat 
menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang 
beredar.  
 
b. Kebijakan Fiskal  
Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga 
pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. 
Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.  
 
Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi 
jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar 
pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat 
berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, 
dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif 
tentunya berkurang.  
 
c. Kebijakan Non Moneter  
Kebijakan non moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan 
finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini 
merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non 
moneter dapat dilakukan melalui instrumen berikut:  
 
Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya. Cara ini cukup 
efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang 
konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena 
itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan 
(subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.  
 
Menekan tingkat upah. tidak lain merupakan upaya menstabilkan 
upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena 
kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli 
dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-
barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.  

 Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus 
menetapkan harga maksimal.  

 Pemerintah melakukan distribusi secara langsung. 
 
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang 
dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran 
tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada 
pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan 
pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus 
dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui 
Bulog atau KUD.  
 
Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh 
dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering 
berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, 
reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:  
 

 Penurunan nilai uang  
 Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan 

ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti 
menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.  

 
Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada 
saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang 
pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00. • Kebijakan yang berkaitan dengan 
output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah 
output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk 
sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah 
barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.  
 
Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan 
ceiling price.   Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri 
terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya 
pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap 
stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai 
uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk 
kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri 
terhadap mata uang asing.  
 
Ketergantungan Terhadap Impor dan Utang Luar Negeri  
Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintahdan sektor swasta 
terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. 
Impor yang tinggi jelas akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika 
cadangan devisa negara berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan 
lemah. Utang luar negeri masalah yang muncul adalah menyangkut beban 
utangnya, yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan pelunasan 
pokok utang luar negeri. Salah satu berita tentang upaya mengatasi impor 
contohnya pada buah: Hingga saat ini, Indonesia masih tergantung 
pasokan buah impor dari negara lain. Setiap tahun, impor buah di 
Indonesia mencapai Rp 17 triliun. Kebijakan memperketat pintu masuk 
buah impor dan produk hortikultura justru melahirkan kelangkaan buah di 
Indonesia yang akhirnya mendongkrak harga di pasaran. Indonesia harus 
bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap buah impor. 
Bagaimana caranya?  
 
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendorong 
peran PT Perkebunan Nusantara VIII didorong untuk turut serta berperan 
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mengembangkan buah tropik. Cara ini diyakini Dahlan bisa mengurangi 
ketergantungan buah impor. “Ini sangat baik, bukan hanya bagi PTPN VIII, 
tapi juga bagi Indonesia. Karena produksi buah dapat direncanakan. Baik 
pupuknya, pengairannya yang terukur,” ujar Dahlan saat pembukaan acara 
Festival Bunga dan Buah Nusantara (FBBN) 2013 di Botanic Squere, Bogor, 
Jumat (17/5). Menurutnya, setiap tahun seluruh wilayah di Indonesia 
idealnya mengalami panen yang bergilir agar pasokan buah untuk dalam 
negeri tetap terpenuhi. “Inilah yang saya sebut Revolusi. Sehingga 
misalnya medan panen, Palembang sudah tua, Riau sudah berbunga, Jabar 
mau berbunga, Sulawesi baru tanam. Sehingga sepanjang tahun ada 
panennya,” katanya. Menurutnya, Indonesia punya potensi produksi buah 
yang lebih baik dibandingkan China.  
 
“Negara kita kita adalah negara tropik dan kita harus memanfaatkan 
keunggulan kita sebagai negara tropik terluas,” tegasnya. Dahlan 
menyebut bahwa penanaman buah tropik cepat dan menguntungkan 
karena menggunakan pola koorporasi. Dengan demikian sangat mudah 
dilaksanakan dan cepat. Beberapa cara mengatasi ketergantungan hutang 
negara Indonesia yakni:  
 
a. Memperjuangkan penghapusan hutang Ketergantungan terhadap 
hutang ini tentu tidak boleh dibiarkan. Salah satu tindakan yang perlu 
dipertimbangkan untuk memerdekakan Indonesia dan kolonialisme hutang 
adalah dengan memperjuangkan penghapusan utang. Tanpa penghapusan 
hutang, Indonesia akan sulit membebaskan diri dari himpitan beban utang, 
tetapi cenderung akan semakin jauh terperosok ke dalam kolonialisme 
hutang. 
 
b. Meminta pertanggungjawaban kreditorPara kreditor diwajibkan 
bertanggungjawab atas kelalaian mereka dalam memberikan hutang. Hal 
ini terutama karena cukup kuatnya dugaan keterlibatan para kreditor pada 
berbagai skandal korupsi proyek-proyek utang itu. Sebagaimana diketahui, 
sekitar 80 persen hutang luar negeri Indonesia diterima dalam bentuk 
fasilitas berbelanja secara kredit. Untuk menyukseskan proyek-proyek 
tersebut, para pengusaha negara-negara kreditor tidak segan-segan 
menyuap para pejabat Indonesia. Selanjutnya, tanpa mempertimbangkan 
manfaat sebuah proyek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, 
para kreditor begitu saja menyetujui pembiayaan proyek-proyek tersebut 
dengan mengucurkan hutang luar negeri. 
 

 
 
 
 


