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P
ertama-tama saya sampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita 

semua untuk terus berkarya dan menghasilkan berbagai hal 

yang berguna bagi bangsa dan negara. Sungguh suatu yang mulia 

apabila kita bisa menuangkan hasil pemikiran dan kajian serta 

pengalaman ke dalam suatu karya tulis. Hal ini karena nilai suatu 

karya tulis akan menjadi bahan pelajaran dari generasi ke generasi.

Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang strategis, 

memiliki banyak permasalahan yang dapat dijadikan sumber inspirasi 

untuk dikaji, ditelaah, dan diteliti. Pada tahun 2012 merupakan awal 

mula Kementerian Keuangan menggagas suatu forum yang dinamakan 

Regional Economist dan kemudian pada tahun 2015 forum tersebut 

menjadi Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). Forum 

ini merupakan kumpulan dari ekonom yang berasal dari berbagai 

universitas ternama di Indonesia. Dengan keberadaan FEKK ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya 

di bidang ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal.

Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom 

Kementerian Keuangan ini berisikan rangkuman sumbangan 

pemikiran dari para ekonom tersebut. Terdapat dua topik utama yang 

menjadi perhatian untuk dibuat rekomendasi kebijakan yaitu kebijakan 

fiskal untuk mendorong stabilisasi neraca berjalan dan kebijakan fiskal 

untuk mendorong pertumbuhan UMKM daerah. 

KATA SAMBUTAN
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Disamping hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa rangkaian 

kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan ini merupakan 

kerja sama antara Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak di 

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan khususnya Biro Komunikasi 

dan Layanan Informasi dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas 

dukungannya terhadap kegiatan kegiatan yang dilakukan. Terima kasih 

juga saya ucapkan bagi seluruh pihak di Kementerian Keuangan, pihak 

universitas dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-

persatu yang berpartisipasi untuk suksesnya rangkaian acara yang 

dilakukan.

Saya selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyambut baik terbitnya 

Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian 

Keuangan, saya berharap hal ini dapat menjadi salah satu instrumen 

yang efektif sebagai sarana sosialisasi untuk menjelaskan berbagai 

kebijakan keuangan, wadah bertukar pikiran (peer review) kebijakan 

ekonomi dan keuangan serta kebijakan fiskal, penyaluran gagasan dan 

pandangan hasil kajian atau penelitian ilmiah, serta sarana pembelajaran 

bagi generasi selanjutnya.

Dengan adanya Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom 

Kementerian Keuangan ini, saya sangat mengharapkan kepada para 

pejabat struktural, fungsional peneliti dan widyaiswara di lingkungan 

Kementerian Keuangan untuk lebih terpacu berperan aktif mengisi 

hasil karya tulisnya agar bisa dijadikan bahan referensi oleh berbagai 

kalangan yang membutuhkannya.

Akhir kata, selamat atas terbitnya Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan   

Forum Ekonom Kementerian Keuangan dan terima kasih kepada semua 

pihak yang terlibat. Jakarta,   Desember  2018 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Suahasil Nazara 
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S
uatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami untuk menjadi 

bagian dari Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) yang 

digagas oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2012. FEKK 

ini merupakan forum koordinasi dan kerjasama antara Kementerian 

Keuangan dan ekonom-ekonom regional di daerah. Kementerian 

Keuangan, dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Jenderal 

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan 

unit-unit lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan telah saling 

bersinergi dan bekerjasama demi terselenggaranya agenda FEKK secara 

baik. Ruang lingkup bahasan Forum Ekonom Kementerian Keuangan 

utamanya adalah di bidang ekonomi, keuangan, dan kebijakan fiskal 

namun tautan dengan bidang-bidang lainnya, khususnya ekonomi 

makro secara keseluruhan. 

Kementerian Keuangan berharap Forum Ekonom Kementerian 

Keuangan dapat dijadikan sebagai wadah bagi ekonom-ekonom 

di daerah untuk dapat memberikan kontribusi dan sumbangan 

pemikirannya kepada Kementerian Keuangan terutama dalam hal 

rekomendasi dan produk kebijakan yang didasarkan dengan evidence-

based policy. Anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan 

yang berasal dari lingkungan Perguruan Tinggi akan memberikan 

pengayaan dan warna berbeda terhadap proses pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan keuangan yang 

melibatkan Kementerian Keuangan. Kerangka teoritis dari para 

akademisi membuat analisis kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih 

kredibel.

PRAKATA FORUM EKONOM
KEMENTERIAN KEUANGAN  TAHUN 2018
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Selain itu, anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan yang 

datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia yang mewakili pulau 

Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, maupun Papua 

akan memperkaya diskusi dan dialog rekomendasi kebijakan dengan 

masuknya aspek-aspek lokalitas, serta pembahasan isu-isu yang 

berkembang di daerah masing-masing.

Keterlibatan sebagai anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan 

adalah bentuk kepedulian Kementerian Keuangan terhadap 

permasalahan negeri. Dinamika ekonomi dan keuangan berkembangan 

semakin cepat, kompleks dan saling terkait. Buku Bunga Rampai 

Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan adalah 

kumpulan sumbang pikir dalam menyoroti beberapa permasalahan 

ekonomi dan keuangan negeri, khususnya yang terkait dengan topik 

utama pada Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum 

Ekonom Kementerian Keuangan ini yang mengulas kebijakan fiskal 

untuk mendorong stabilisasi neraca berjalan dan kebijakan fiskal untuk 

mendorong pertumbuhan UMKM daerah. 

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap bahwa Buku Bunga 

Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan 

ini dapat menjadi referensi berharga bagi berbagai pihak yang dapat 

memanfaatkannya. Kepada Kementerian Keuangan, kami mengucapkan 

terima kasih atas kepercayaan kepada kami dan kerjasama yang terjalin 

semakin baik selama ini.

Jakarta,  Desember 2018

Forum Ekonom Kementerian Keuangan
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ANALISIS ATAS BELANJA 
PERPAJAKAN
Prof. Dr. Mansur Afifi
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa 

penerimaan negara sampai dengan akhir 2018 akan mencapai Rp 1.936 

triliun. Ini berarti penerimaan negara melebihi target yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yaitu sebesar Rp 1.894 triliun. Prestasi ini pantas diapresiasi 

karena untuk pertama kali penerimaan negara melebihi apa yang 

tercatat di dalam UU APBN.

Pendapatan negara yang melebih target tersebut disebabkan oleh 

pertumbuhan pos-pos penerimaan seperti pajak yang tumbuh 15,2%, 

bea cukai 14,7%, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang 

juga tumbuh sebesar 28,4%. Dengan demikian, secara keseluruhan 

pendapatan negara pada 2018 bertumbuh hingga 18,2%. 

Adapun belanja negara tercatat sebesar Rp 2.210 triliun yang berarti 

tumbuh setinggi 11% dibanding dengan realisasi belanja tahun 

sebelumnya. Nilai belanja tersebut juga bertumbuh 6,9% dibandingkan 

dengan anggaran belanja yang ditetapkan tahun lalu. Dengan besaran 

penerimaan dan belanja tersebut, maka defisit anggaran menjadi 

hanya 1,86% atau lebih kecil dari target APBN sebesar 2,19% terhadap 
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produk domestik bruto (PDB). 

Defisit anggaran yang rendah tersebut lebih lanjut berdampak pada 

keseimbangan primer. Oleh karena itu, pada tahun 2018 defisit 

keseimbangan primer menjadi hanya Rp 15 triliun atau dibawah 

target APBN senilai Rp 87 triliun. Rendahnya defisit keseimbangan 

primer akan dapat memperbaiki kinerja APBN dalam menghadapi 

ketidakpastian pada 2019.

Penerimaan negara sesungguhnya akan lebih besar lagi jika 

memperhitungkan belanja perpajakan. Belanja perpajakan bisa 

diperhitungkan sebagai sumber penerimaan negara karena narasi dan 

besarannya mulai dicantumkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2019.  

Tetapi belanja perpajakan untuk 2018 belum dapat diketahui karena 

perhitungannya memerlukan data hasil Susenas 2018 sehingga hasilnya 

akan diketahui pada pertengahan tahun 2019. Namun demikian, 

dengan menggunakan laporan belanja perpajakan tahun sebelumnya 

kita dapat memperkirakan nilai penerimaan yang hilang akibat dari 

belanja perpajakan.  

Laporan belanja perpajakan 2018 memberikan gambaran potensi 

kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya diterima.  Pada 2016, 

total penerimaan pajak yang tidak dikumpulkan berjumlah Rp 143,7 

triliun dan kemudian meningkat menjadi Rp 154,7 triliun atau setara 

dengan 1,16% dan 1,14% terhadap PDB. Pertanyaannya kemudian 

adalah bagaimana hal tersebut terjadi dan apa dampaknya terhadap 

perekonomian secara keseluruhan?

Belanja Perpajakan 

Untuk pertama kalinya pemerintah membuat laporan belanja 

perpajakan (tax expenditure report) yang dirilis pada Agustus 2018. 

Pelaporan ini disebabkan oleh tuntutan pengelolaan fiskal yang lebih 

transparan, kredibel, dan akuntabel. Selama ini, pemerintah telah 

memberikan berbagai jenis insentif dan fasilitas perpajakan yang 

dipergunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mempengaruhi 

kegiatan ekonomi khususnya konsumsi dan investasi. Namun didalam 

pelaksanaannya belum teradministrasi dalam laporan yang sistematis 
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sehingga akuntabilitasnya belum optimal. Oleh karena itu, laporan 

belanja perpajakan ini menjadi makin penting karena dapat digunakan 

oleh pemerintah sebagai instrumen dalam melakukan pengawasan dan 

evaluasi terhadap pengelolaan keuangan negara.

Disamping itu, pelaporan belanja perpajakan telah dilakukan sejak lama 

di negara-negara yang tergabung dalam organisasi untuk kerjasama 

ekonomi dan pembangunan (Organization for Economic Co-operation 

and Development/OECD) dan beberapa negara yang tergolong emerging 

market. Sejatinya Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali 

mengidentifikasi dan menganalisis konsep belanja perpajakan pada 

tahun 1960-an. Kini perhatian terhadap isu belanja perpajakan telah 

meluas ke berbagai negara. Bahkan, sebagian besar negara-negara 

OECD telah membukukan belanja perpajakan diatas 5% terhadap PDB 

mereka.  

Defisini belanja perpajakan secara umum adalah kebijakan perpajakan 

yang berbeda dari norma perpajakan yang berlaku umum (benchmark 

tax system). Identifikasi ketentuan pajak tertentu sebagai pengeluaran 

pajak membutuhkan lebih dari definisi umum dan luas. Berbagai negara 

telah mengidentifikasi kriteria khusus yang berbeda-beda untuk 

menentukan komponen yang dimasukkan sebagai belanja perpajakan. 

Dalam perhitungan yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal 

(BKF) Kementerian Keuangan, belanja perpajakan (tax expenditure) 

didefinisikan sebagai penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan 

atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari 

sistem pemajakan secara umum. Kebijakan ini menyasar hanya 

sebagian subyek dan obyek pajak dengan persyaratan tertentu. Belanja 

perpajakan lazim juga disebut insentif pajak yang bentuknya antara lain 

pembebasan pajak (tax holiday), pengurangan pajak penghasilan (tax 

allowance) dan segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan 

perpajakan dari ketentuan yang berlaku. Kebijakan pemberian insentif 

atau fasilitas pengurangan kewajiban perpajakan kepada dunia usaha 

dapat disamakan seperti belanja negara.

Akibat dari perbedaan perlakuan tersebut menyebabkan jumlah 

perpajakan yang seharusnya diterima negara menjadi berkurang atau 
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hilang (revenue forgone). Itulah sebabnya metode yang digunakan 

menghitung belanja perpajakan disebut revenue forgone metode atau 

dikenal pula dengan istilah initial revenue loss. Metode ini mengukur 

besaran belanja perpajakan dengan cara menghitung selisih antara 

potensi penerimaan pajak yang diperoleh tanpa adanya belanja 

perpajakan dengan penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja 

perpajakan. 

Nilai belanja perpajakan ditentukan dengan menghitung selisih 

penerimaan pajak akibat adanya ketentuan pemberian fasilitas atau 

insentif pajak. Perhitungan belanja perpajakan dibagi dalam beberapa 

kategori seperti jenis pajak, sektor, subyek penerima, dan tujuan 

kebijakan belanja perpajakan. Pajak yang dicakup dalam perhitungan 

belanja perpajakan adalah pajak yang dikelola Pemerintah Pusat seperti 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Masuk 

dan Cukai, serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Fasilitas 

perpajakan ini diberikan kepada keseluruhan kegiatan ekonomi 

sehingga belanja perpajakan diestimasi berdasarkan sektor. Sektor 

yang paling banyak menerima fasilitas perpajakan adalah sektor jasa 

keuangan, disusul oleh pertanian dan perikanan, serta transportasi. 

Pemberian fasilitas perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan umum, melindungi usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM), mendorong investasi, dan mendukung dunia bisnis. Belanja 

perpajakan yang terbesar ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan 

umum. Hal ini tercermin pada mayoritas belanja perpajakan untuk PPN 

yang dikecualikan pada barang dan jasa kena pajak yang diperuntukkan 

bagi peningkatan daya beli masyarakat seperti bahan kebutuhan pokok, 

jasa angkutan umum, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Dari sisi 

subyek pajak, yang paling banyak menerima belanja perpajakan adalah 

rumah tangga. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa tujuan pemberian 

fasilitas perpajakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 

Dari perhitungan diperoleh bahwa berdasarkan jenis pajak, nilai 

belanja perpajakan untuk pajak PPN dan PPnBM adalah Rp 114.227 

miliar dan Rp 125.329 miliar untuk tahun 2016 dan 2017. Sementara 

itu, nilai belanja perpajakan PPh di tahun 2016 adalah Rp 20.525 miliar 

dan Rp 20.179 miliar di tahun 2017, kemudian belanja perpajakan Bea 
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Masuk dan Cukai masing-masing tercatat Rp 8.839 miliar dan Rp 9.153 

miliar untuk tahun 2016 dan 2017.

Hasil estimasi berdasarkan sektor diperoleh bahwa sektor yang paling 

banyak menerima fasilitas perpajakan adalah sektor jasa keuangan 

yang mencatat nilai belanja perpajakan sebesar Rp 16.216 miliar pada 

tahun 2016 dan Rp 17.631 miliar pada tahun 2017. Sektor pertanian dan 

perikanan menempati urutan kedua dengan belanja perpajakan sebesar 

Rp 13.566 miliar pada tahun 2016 dan Rp 14.246 miliar pada tahun 2017. 

Selanjutnya sektor jasa transportasi membukukan belanja perpajakan 

sebesar Rp 12.045 miliar dan Rp 12.845 miliar berturut-turut untuk 

tahun 2016 dan 2017.

Sektor jasa keuangan memiliki nilai belanja perpajakan terbesar karena 

termasuk dalam jenis jasa dikecualikan sebagai jasa kena pajak (non-

JKP). Adapun sektor pertanian dan perikanan mencatat nilai perpajakan 

yang juga besar karena sebagian barang yang dihasilkan adalah barang 

yang dikecualikan dari barang kena pajak (non-BKP).

Estimasi belanja perpajakan untuk sektor lainnya seperti sektor 

industri manufaktur tercatat sebesar Rp 12.242 miliar untuk tahun 

2016 dan Rp 12.383 miliar untuk 2017. Sektor jasa Pendidikan dan 

kesehatan mencatat belanja perpajakan senilai Rp 10.889 miliar dan Rp 

11.890 berturut-turut untuk tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya belanja 

perpajakan untuk sektor listrik, air, dan gas adalah Rp 11.994 miliar di 

2016 dan Rp 12.392 miliar di 2017.

Berdasarkan tujuan, estimasi belanja perpajakan terbesar ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebesar Rp 56.462 miliar 

pada 2016 dan Rp 59.481 miliar pada 2017. Untuk melindungi UMKM 

besaran belanja perpajakan tercatat Rp 35.730 miliar dan Rp 41.606 

miliar berturut-turut untuk 2016 dan 2017. Adapun untuk mendukung 

bisnis tercatat belanja perpajakan sebesar Rp 30.286 miliar pada 2016 

dan Rp 32.403 miliar pada 2017. Tujuan untuk mendorong investasi 

adalah yang paling kecil yaitu sebesar Rp 21.113 miliar pada 2016 dan 

Rp 21.1770 pada 2017.

Berdasarkan hasil perhitungan belanja perpajakan tersebut dapat 
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diketahui definisi, indikator, jumlah, tujuan, dan besaran insentif serta 

fasilitas perpajakan yang diberikan. Hal ini dapat digunakan sebagai 

tolak ukur dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberian 

insentif dan fasilitas perpajakan serta analisis atas dampaknya terhadap 

perekonomian secara keseluruhan khususnya konsumsi dan investasi. 

Tolak ukur yang digunakan menghitung belanja perpajakan tersebut 

tidak persis sama seperti yang digunakan dinegara lain. Mereka 

memiliki cara menghitung dan rasio yang digunakan berbeda untuk 

mengestimasi belanja perpajakannya. Bahkan di Australia, misalnya, 

dikenal belanja perpajakan negatif yang merupakan deviasi dari 

ketentuan perpajakan yang berlaku umum namun memiliki dampak 

positif pada penerimaan negara. Hal ini dimungkinkan karena tidak 

semua belanja perpajakan berimplikasi pada berkurangnya penerimaan 

perpajakan.

Orang asing yang berkunjung ke suatu negara bisa mengklaim pajak 

atas barang dan jasa ketika mereka berbelanja. Hal ini dimungkinkan 

melalui skema GST refund karena wisatawan asing  bukan merupakan 

obyek yang dikenakan pajak barang dan jasa. Oleh karena itu, wisatawan 

asing dapat meminta pengembalian pajak atas barang dan jasa yang 

dibeli ketika hendak meninggalkan negara yang dikunjunginya. Dalam 

prakteknya, wisatawan yang berkunjung ke negara-negara tersebut 

tidak semuanya mengurus GST refund. Pada kasus tersebut maka 

nilai pengembalian pajak atas barang dan jasa yang tidak diklaim oleh 

pengunjung dihitung sebagai belanja perpajakan negatif. 

Dampak Ekonomi

Belanja perpajakan telah menyebabkan berkurangnya potensi 

penerimaan perpajakan pada pos penerimaan negara sehingga 

mempengaruhi postur APBN. Berkurangnya penerimaan negara 

menyebabkan defisit keseimbangan primer pada APBN membesar 

dan tax ratio mengecil. Namun demikian, belanja perpajakan telah 

mendorong tumbuhnya investasi melalui penanaman modal baik dalam 

negeri (PMDN) maupun asing (PMA). 

Kebijakan pembebasan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
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Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2018 yang diteken pada April 2018 

menetapkan bahwa subyek pembebasan pajak bukan lagi wajib pajak 

baru seperti diatur dalam PMK Nomor 105 Tahun 2015 melainkan 

penanaman modal baru. Selain itu, pemerintah akan melakukan 

evaluasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBKI), kelompok 

bidang usaha yang mendapatkan tax holiday, pemberian fasilitas tax 

allowance, insentif dunia usaha, usaha kecil menengah, pembebasan 

PPN, insentif perpajakan di sektor pertambangan, dan bea masuk yang 

ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah akan memberikan 

insentif pajak berdasarkan kawasan seperti kawasan ekonomi khusus, 

kawasan industri, free trade zone, dan tempat penimbunan barang.

Sejak April 2018 sudah ada delapan perusahaan yang memanfaatkan 

fasilitas tersebut dengan investasi senilai Rp 161,3 triliun. Dari delapan 

perusahaan tersebut, tiga perusahaan bergerak di industri kelistrikan 

dan lima lainnya di industri logam dasar seperti industri penggilingan 

baja, industri besi dan baja dasar, serta indusri logam dasar bukan besi. 

Investor dari delapan perusahan tersebut berasal dari China, Hong 

Kong, Singapura, Jepang, Belanda, dan Indonesia

Selain diperoleh investasi, diperkirakan kedelapan perusahaan tersebut 

akan dapat menyerap 7.911 orang tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa 

potensi penerimaan pajak yang hilang tidak hanya dapat menghasilkan 

aliran modal ke dalam negeri yang relatif besar tetapi juga menciptakan 

kesempatan kerja. Dengan demikian belanja perpajakan seharusnya 

dipersepsikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mendapatkan penerimaan yang lebih besar. 

Walaupun belanja perpajakan memberikan manfaat yang besar 

tetapi harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Oleh karena 

itu perlu dievaluasi mulai dari kebijakan pemberian insentif pajak 

termasuk tax holiday dan tax allowance, sektor-sektor yang mendapat 

insentif, penentuan tarif, dan perhitungannya secara menyeluruh agar 

memberikan efek yang signifikan terhadap konsumsi dan investasi serta 

perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, analisis terhadap dampak 

dari pemberian fasilitas perpajakan pada sektor yang memanfaatkan 

insentif pajak terhadap produktivitas dan profitabilitas sektor tersebut 

perlu dilakukan. Hal ini penting agar perhitungan belanja perpajakan
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 yang diakui sebagai pengeluaran biaya bukan sekedar menjadi “pema’af” 

ketika penerimaan negara dianggap kurang optimal, melainkan benar-

benar berkontribusi dalam peningkatan kinerja perekonomian nasional.

Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan dampak dari diberlakukan 

atau dicabutnya ketentuan mengenai belanja perpajakan. Hal ini 

penting karena kebijakan tersebut tidak hanya berdampak positif 

dan negatif terhadap pendapatan negara, tetapi juga kemungkinan 

mempengaruhi perilaku wajib pajak. Jika pemerintah ingin mengubah 

tarif atau ketentuan terkait dengan PPN untuk mempengaruhi 

penerimaan maka perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Ketika PPN dikenakan kepada bahan pokok 

maka harga yang harus dibayar masyarakat akan bertambah karena 

ada komponen PPN di dalamnya. Peningkatan harga akan mendorong 

masyakat mengurangi konsumsinya sehingga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, penerbitan perdana laporan 

belanja perpajakan merupakan tindakan progresif yang diambil 

pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan kebijakan perpajakan. Selain itu, laporan belanja 

perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk mengawasi dan 

mengevaluasi pengelolaan keuangan negara. Hal ini menjadi krusial 

karena pemberian insentif yang merupakan bagian dari belanja 

perpajakan akan mempengaruhi postur dan kinerja APBN. Oleh karena 

itu, evaluasi atas efektivitas dari setiap pemberian insentif dan fasilitas 

perpajakan terhadap perekonomian harus dilakukan secara periodik. 

Dengan demikian, risiko pembebanan belanja perpajakan terhadap 

stabilitas fiskal dapat diminimalisasi.
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Pendahuluan

Kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu ikut 

mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Pemerintah melalui 

berbagai kebijakan fiskal berupaya untuk menjaga perekonomian 

nasional pada tingkat pertumbuhan yang memadai untuk menciptakan 

kesempatan kerja. Berbagai kebijakan fiskal tersebut dimaksudkan 

untuk mendorong kegiatan ekonomi lebih cepat dan lebih efisien 

sehingga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. 

Salah satu kebijakan fiskal adalah berbagai berbagai keringanan pajak 

seperti tax holiday, tax allowance, insentif pajak dan lain-lain. Sejauh 

ini, berbagai kebijakan tersebut perlu dilihat dampaknya terhadap 

berbagai indikator perekonomian seperti pertumbuhan nilai tambah, 

kesempatan kerja, juga terhadap penerimaan pajak itu sendiri sehingga 

kebijakan tersebut dapat dianggap cukup efektif di dalam mendorong 

kegiatan ekonomi.

Berbagai kebijakan tersebut dapat dimasukkan ke dalam belanja pajak. 

Istilah belanja pajak ini sebenarnya sudah lama digunakan di berbagai 

negara maju untuk menggambarkan bahwa keringanan pajak atau tax 

holiday dan tax allowance merupakan foregone revenue. Oleh karena 

itu, penerimaan yang seharusnya diterima dianggap sebagai belanja 

MENAKAR DAMPAK BELANJA 
PAJAK PEMERINTAH: SIMULASI 
INPUT-OUTPUT

Prof. Muhammad Handry Imansyah, MAM. Ph.D.
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan
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pemerintah.

Kajian mengenai belanja pemerintah telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti di negara-nagara maju maupun di negara berkembang untuk 

melihat sejauh mana besarnya belanja tersebut dan seberapa jauh 

efektivitasnya di dalam mendorong kegiatan ekonomi. 

Pemerintah telah melakukan perhitungan belanja pajak dari berbagai 

keringanan pajak yang telah dilakukan pada tahun 2016 dan tahun 

2017. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan Laporan Belanja 

Pemerintah 2016-2017. Sementara ini belum dikaji seberapa besar 

dampak belanja pajak terhadap kegiatan ekonomi.

Permasalahan

Berbagai keringanan pajak dianggap merugikan pendapatan 

Pemerintah. Karena berbagai potensi pajak yang didapat batal 

direalisasikan menjadi hilang akibat kebijakan tersebut. Oleh karena 

itu pengukuran potensi belanja pajak pemerintah merupakan salah 

cara untuk menilai kebijakan tersebut apakah memang layak dilakukan 

dan bermanfaat secara ekonomi  makro. Tulisan singkat ini mencoba 

melakukan simulasi dampak belanja pajak pemerintah terhadap 

berbagai variabel ekonomi.

Kajian Pustaka

Berbagai penelitian mengenai belanja pajak ini melihat seberapa efektif 

dampaknya terhadap perekonomian. Salah satu background paper yang 

disiapkan untuk pertemuan G20 oleh G20 Development Working Group 

by the staffs of the International Monetary Fund, the Organisation for 

Economic Co-operation and Development, the United Nations and the 

World Bank untuk melihat efektivitas dan efisiensi kebijakan insentif 

pajak untuk investasi (2015). Di dalam paper tersebut dibahas mengenai 

alat-alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi melalui benefit-cost  

analysis,  tax expenditure assessment, corporate micro simulation models, 

dan effective tax rate models). Sementara itu, penggunaan belanja 

pajak telah banyak digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal di 

berbagai negara (lihat Redonda, 2016). Rodanda membahas mengenai 

keberlanjutan dari kebijakan ini selain juga membahas masalah 
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efektivitas dan efisiensinya. Di dalam papernya, Rodanda (2016) 

menjelaskan mengenai cara menghitung belanja walaupun masih 

terdapat perdebatan mengenai definisinya. Dia membuat klasifikasi 

tiga metodologi utama di dalam menghitung balanja pajak sebagai 

berikut:

Pendekatan penerimaan yang hilang yaitu berapa seharusnya pajak 

yang dibayar oleh wajib pajak. 

Pendekatan penerimaan yang diterima jika pajak dikumpulkan dengan 

perubahan perilaku karena penghapusan pajak.

Pendekatan pengeluaran yang setara yaitu membuat estimasi 

pengeluaran tunai pemerintah yang diperlukan untuk program belanja 

pemerintah tunai yang manfaatnya sama dengan yang diterima wajib 

pajak.

Umumnya pendekatan yang dipakai oleh banyak negara adalah 

pendekatan penerimaan yang hilang.

Sementara itu, Caiumi (2011) mencoba membuat evaluasi mengenai 

efektivitas belanja pajak dengan kasus insentif pajak regional di 

Italy. Hasil yang didapat dari evaluasi tersebut adalah bahwa belanja 

pajak melalui insentif pajak regional tidak optimal untuk mendorong 

pembangunan regional di Italy. Sedangkan Segond (2017) menyatakan 

penilaian efektivitas sangat sulit dilakukan karena beberapa faktor 

termasuk isu metodologi. Isu sulitnya mendefinisikan tujuan, tidak 

memadainya data untuk penerima manfaat dari belanja pajak dan juga 

estimasi yang akurat pencapaian tujuan (Segond, 2017).

Konsep mengenai belanja pajak memiliki sejarah yang panjang 

seperti yang ditulis oleh Uemura (2009). Seperti yang dikutip oleh 

Uemura (2009) bahwa Surrey (1973) menyatakan jika belanja pajak itu 

sebenarnya adalah “subsidi yang tersembunyi” dimana dampaknya 

sama dengan belanja langsung pemerintah. Oleh karena itu, Surrey 

memberikan argumen bahwa di dalam mengevaluasi belanja pajak, 

secara prinsip sama dengan melakukan evaluasi terhadap belanja 

pemerintah sehingga evaluasi belanja pajak dapat dilakukan secara 
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kuantitatif.

Memang belanja pajak merupakan salah satu alat kebijakan pemerintah 

untuk tujuan tertentu, dimana jika pemerintah ingin mendorong 

kegiatan ekonomi di suatu sektor, subsidi pajak kadang-kadang menjadi 

lebih efektif dari sisi biaya dibandingkan dengan program baru belanja 

langsung pemerintah terutama jika subsidi itu diberikan kepada wajib 

pajak yang telah memiliki nomer wajib pajak (Harris, Steuerle, and 

Quakenbush, 2018).

Namun, kebijakan belanja pajak ini memiliki kelemahan karena relatif 

tidak transparan, yaitu kebijakan ini adalah kebijakan off budget 

(Uemura, 2009) Sehingga sulit menghindarkan dari konflik kepentingan 

terhadap vested interest. Namun, kelebihannya adalah kebijakan ini 

relatif murah dari sisi biaya dan cepat bisa dieksekusi karena merupakan 

ranah kebijakan eksekutif. Tidak memerlukan persetujuan legislatif 

untuk kebijakan-kebijakan tertentu. Dengan demikian, kebijakan ini 

bisa dengan cepat dilaksanakan jika diperlukan untuk mendorong 

kegiatan ekonomi ketika ada kejutan (shock) di dalam perekonomian 

yang memerlukan kebijakan antisipatif yang cepat.

Dengan demikian, maka pengukuran mengenai potensi dampak dapat 

menjadi salah satu sarana di dalam mengevaluasi kebijakan belanja 

yang telah dilakukan.

Metodologi

Tabel Input-output table adalah gambaran keterkaitan antar sektor 

yaitu transaksi antar sektor yang dicerminkan oleh aliran barang dan 

jasa antar sektor. Struktur tabel input-output adalah sebagai berikut: 

(I − A)X = Y

Persamaan tersebut dapat mengukur dampak variabel eksogen 

(perubahan permintaan akhir Y) terhadap perubahan output. 

Sebagaimana  (I – A)X = Y, kemudian, X = (I – A)¯¹Y, dimana (I – A)¯¹ 

dimana matriks kebalikan Leontief atau  B.
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Kemudian, simulasi adalah memberikan dampak perubahan variabel 

eksogen berupa bagian dari permintaan akhir terhadap berbagai 

input primer seperti nilai tambah, pendapatan, kesempatan kerja dan 

penerimaan pajak minus subsidi terhadap produk dan pajak minus 

subsidi terhadap produksi sebagai berikut: 

X = BYx

Yx=perubahan belanja pajak

Untuk mengukur dampak nilai tambah maka dapat didapat: 

V = ṼX

V = matriks nilai tambah 

Ṽ = diagonal matriks nilai tambah 

X = BYx

Untuk mengukur dampak kesempatan kerja didapat: 

L=ĹBYx

L= kesempatan kerja dibutuhkan karena perubahan permintaan akhir 

Ĺ= diagonal matriks koefisien kesempatan kerja 

Untuk mengukur dampak pajak minus untuk produk didapat: 

U= ÛBYx

U= pajak minus untuk produk dibutuhkan karena perubahan 
permintaan akhir 

Û= diagonal matriks koefisien pajak minus untuk produk

Untuk mengukur dampak pajak minus untuk produksi didapat: 

E= ÊBYx

E= kesempatan kerja dibutuhkan karena perubahan permintaan akhir 

Ê= diagonal matriks koefisien pajak minus untuk produksi
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Di dalam proses simulasi, belanja pajak tahun 2017 berdasarkan sektor 

dipakai sebagai acuan. Belanja pajak ini dianggap sebagai penambah 

Permintaan Akhir pada sektor yang belanja pajaknya dilakukan 

oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Karena insentif pajak, tax 

allowance dan berbagai pengurangan pajak sifatnya akan menambah 

daya beli sehingga diasumsikan akan dibelanjakan oleh sektor tersebut 

sebagai kenaikan permintaan akhir pada sektor tersebut. Tabel IO 2010 

17 sektor dipakai di dalam simulasi.  Bila ada sektor yang datanya menjadi 

satu sementara di dalam Tabel IO sektornya terpisah, maka belanjanya 

dibagi 2 sama rata. Sedangkan untuk belanja multi sektor, di dalam Tabel 

IO dimasukkan dalam sektor Jasa-jasa lainnya. 

Hasil Simulasi Dan Pembahasan

Proses simulasi yang dilakukan untuk mengukur dampak belanja pajak 

yang berupa kenaikan permintaan akhir terhadap nilai tambah, upah/

pendapatan, kesempatan kerja, pajak minus subsidi pada produk, dan 

pajak minus subsidi pada produksi. Bagian berikut pembahasan dampak 

untuk setiap variabel.

Estimasi belanja pajak pemerintah meningkat di tahun 2017 

dibandingkan dengan 2016.  Estimasi secara detil dapat dilihat pada 

Gambar berikut.
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Gambar 1. Estimasi Belanja Pajak tahun 2016 dan 2017

Sumber: Kementerian Keuangan.

Dampak Terhadap Nilai Tambah

Adanya belanja pajak Rp154.7 trilyun pada tahun meningkatkan 

nilai tambah secara keseluruhan senilai Rp195.1 trilyun. Sektor 

yang tertinggi menyumbang nilai tambah adalah sektor Jasa-jasa 

lainnya yang menyumbang Rp50.3 trilyun. Kemudian diikuti oleh 

sektor Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan & Perikanan; Jasa 

Keuangan & Asuransi; serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran. 

Sektor-sektor tersebut mendapatkan manfaat dengan meningkatnya 

nilai tambah akibat  belanja pajak dari pemerintah senilai Rp154.7 

trilyun pemerintah bisa menghasilkan dampak dengan nilai tambah 

yang lebih besar. Hal ini belum lagi dampak terhadap upah dan gaji, 

kesempatan kerja yang tercipta serta pajak lainnya dari naiknya nilai 

tambah tersebut.
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Gambar 2. Dampak Nilai Tambah dengan Belanja Pajak Tahun 2017

Dampak Terhadap Upah dan Gaji

Dampak terhadap upah dan gaji bagi pekerja juga terjadi kenaikan 

secara umum yang besarnya Rp677 milyar. Sektor yang paling tinggi 

memberikan sumbangan adalah sektor Jasa-jasa lainnya, Industri 

Manufaktur; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;  Jasa Keuangan 

& Asuransi; dan Jasa Pendidikan yang masing-masing memberikan 

kontribusi sebesar Rp28.5 triyun, Rp 8.5 trilyun, Rp.7 trilyun, Rp 5.7 

trilyun dan Rp 4.6 trilyun. 
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Gambar 3. Dampak Upah dan Gaji dar Belanja Pajak 2017

Dampak Terhadap Kesempatan Kerja

Secara keseluruhan tercipta total 8 juta kesempatan kerja baru akibat 

meningkatnya permintaan akhir di sektor-sektor lain. Hal ini terjadi 

akibat belanja pajak pemerintah yang meningkatkan daya beli 

(naiknya pendapatan karena berkurangnya pajak yang harus dibayar) 

sehingga konsumsi rumah tangga di sektor yang mengalami tax holiday, 

tax allowance, dan berbagai insentif pajak lainnya. Sedangkan sektor 

yang paling banyak menciptakan kesempatan kerja adalah sektor-

sektor Jasa Lainnya; Pertanian, Kehutanan & Perikanan; Perdagangan 

Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor; Industri 

Pengolahan; Transportasi & Pergudangan; yang masing-masing 

menciptakan kesempatan kerja sebesar  5,228,081; 1,103,025; 379,999; 

325,299; 208,012. Besarnya nilai kesempatan kerja yang diciptakan 

nampaknya agak overestimate, karena nilainya sangatlah tinggi. Dari 

kajian Drajad Wibowo pada tahun 2017 terjadi penciptaan kesempatan 

kerja sebesar 3.25 juta (CNBC Indonesia, 14 Februari 2018). Ada 

kemungkinan data kesempatan kerja per sektor kurang begitu akurat 

dan over estimate sehingga multiplier kesempatan kerja sedemikian 
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tinggi. Memang diperlukan kehati-hatian di dalam menggunakan data 

kesempatan kerja. 

Gambar 4. Dampak terhadap Kesempatan Kerja Belanja Pajak 2017

Dampak Terhadap Pajak Minus Subsidi pada Produk

Ternyata walaupun, ada pengecualian atau penurunan tarif pajak, 

namun secara total masih ada penambahan pajak atas produk. Secara 

total, terjadi penambahan pajak minus subsidi atas produk yang besarnya 

adalah Rp1.47 trilyun. Sektor-sektor utama yang menyumbang pajak 

pada produk adalah Jasa Lainnya; Pertanian, Kehutanan & Perikanan; 

Industri Pengolahan; Real Estat, Perdagnagan Besar & Eceran, Reparasi 

dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan pengurangan masing-

masing sebesar Rp309.9 milyar; Rp232.4 milyar; Rp232.2 milyar; Rp 

165.6 milyar dan Rp111.7 milyar.



21Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

Gambar 5. Dampak terhadap Penerimaan Pajak Barang (Produk) Belanja Pajak 
2017

Dampak Terhadap Pajak Minus Subsidi Pada Produksi

Sedangkan dampak terhadap pajak minus subsidi pada produksi 

besarnya secara toal adalah Rp  779.6 milyar. Sedangkan sektor-sektor 

yang masih memberikan tambahan pajak atas produksi adalah sektor 

Industri Pengolahan; Jasa Lainnya; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

Lainnya; Jasa Keuangan & Asuransi; dan Pertambangan yang masing-

masing Rp753.4 milyar; Rp712.7; Rp80.9 milyar; Rp75.7 milyar; dan 

Rp40.4 milyar. 
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Gambar 6. Dampak terhadap Penerimaan Pajak Produksi Belanja Pajak 2017

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Secara total, dampak dari belanja pajak Pemerintah tahun 2017 dengan 

simulasi IO terhadap berbagai sektor memberikan dampak yang cukup 

besar terhadap nilai tambah, pendapatan, pajak produk minus subsidi 

dan pajak produksi minus subsidi. Nilai tambah yang dihasilkan 

melebihi dengan nilai belanja pajak pemerintah. Dampak terhadap 

penciptaan kesempatan kerja nampaknya overestimate karena sangat 

tinggi yaitu sebesar 8 juta kesempatan kerja. 

Dengan melihat dampaknya yang cukup signifikan, memang belanja 

pajak perlu dilanjutkan, namun mesti diidentifikasi lebih detil pada 

sektor- sektor yang memberikan dampak lebih besar dengan acuan 

multiplier atau elastistas masing-masing sektor sehingga kebijakan 

belanja dapat difokuskan pada sektor yang memberikan dampak 

signifikan pada perekonomian sesuai dengan arah kebijakan yang 

diinginkan.  

Sebagai acuan, hal ini dapat dilihat pada multiplier masing-masing sektor 
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atau pada tingkat elastisitasnya pada Lampiran Rekomendasi Kebijakan. 

Karena prinsipnya belanja pajak yang efektif adalah mengalokasikan 

atau memberikan perlakuan pada sektor yang berdampak besar dengan 

melihat multiplier atau elastistas dari sektor tersebut melalui kebijakan 

belanja pajak.
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Lampiran Tabel 1. Value Added Final Demand Impact, RM:

Sumber: BPS, Tabel IO 2010, diolah
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Lampiran Tabel 2. Income Final Demand Impacts, Rm:

Sumber: BPS, Tabel IO 2010, diolah

Lampiran Tabel 3. Employment Final Demand Impacts:

Sumber: BPS, Tabel IO 2010, diolah
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Lampiran Tabel 4. Pajak dikurangi Subsidi pada Produksi Final Demand Impacts:

Sumber: BPS, Tabel IO 2010, diolah

Lampiran Tabel 5. Pajak dikurangi Subsidi pada Produk Final Demand Impacts:

Sumber: BPS, Tabel IO 2010, diolah
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Pendahuluan

Propinsi Sulawesi Barat (Sulbar) adalah salah satu daerah seperti di 

beberapa daerah lainnya di Indonesia yang menghadapi persoalan 

dalam menggali sumber potensi keuangannya yang terbatas dalam 

membiayai membiayai pembangunan di wilayahnya. Tercermin 

dari rendah dan lemahnya kapasitasnya dalam meningkatkan rasio 

pajaknya atau Tax Ratio, sehingga ketergantungan sumber pembiayaan 

terhadap pusat masih sangat tinggi.

Banyak anggapan bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari banyak 

faktor sebagai penyebabnya, dapat karena pengaruh faktor ekternal 

sebagai akibat krisis global yang dianggap sebagian pihak masih 

terjadi, yang kemudian menyebabkan perekonomian nasional yang 

belum membaik, sehingga semuanya itu berdampak pada beberapa 

indikator ekonom makro maupun ekonomi mikro daerah. Sehingga 

PROBLEMATIKA DAN STRATEGI 
MENINGKATKAN TAX RATIO DI 
SULBAR

Prof. Marsuki, DEA.
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan
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dianggap bahwa hal tersebut menyebabkan kapasitas fiskal nasional 

maupun daerah mengalami fluktuasi yang cendrung menurun dalam 

penyerapannya. 

Jika mengamati perkembangan data-data ekonomi makro khususnya 

yang terjadi selama lima tahun terakir, baik secara global, nasional, 

maupun daerah tampaknya anggapan tersebut sepertinya tidak sesuai 

dengan anggapan yang dikemukakan banyak pihak tersebut, karena 

terlihat perkembangan data-data makro tetap baik, meski memang 

ada beberapa data berfluktuasi tidak sesuai target, diantaranya nilai 

tukar. Tapi oleh beberapa pihak, persoalannya bukan teletak di tataran 

data-data makro, tapi justru di tataran data-data mikro, yang dianggap  

masalahnya terjadi pada sector-sektor utama penyumbang pajak 

terbesar yang mempunyai persoalan yang perlu diselesaikan, seperti 

di sektor pertanian dan industry pengolahan. Sehinga menjadi menarik 

untuk ditelaah, faktor-faktor yang menyebabkan pada beberapa 

tahun terakhir ini kapasitas atau penyerapan  penerimaan pajak yang 

ditunjukkan oleh indikator Tax Ratio cukup berfluktuasi yang cendrung 

menurun, baik secara nasional maupun di daerah. 

Oleh pemerintah nasional menganggap bahwa tantangan utama yang 

harus dihadapi kedepan adalah bagaimana meningkatkan nilai Tax 

Ratio tersebut, sehingga dapat sesuai yang disyaratkan International 

Monetary Fund (IMF) bahwa suatu negara dapat melakukan 

pembangunan berkelanjutan kalau tax ratio-nya minimal 12,5%. Bila Tax 

Ratio masih di bawah itu, maka pembangunan belum akan memenuhi 

harapan. Masalahnya, apa strategi yang dapat dilakukan pemerintah 

khususnya dan para pemangku kepentingan lainnya agar tujuan yang 

dimaksud dapat tercapai, yakni dapat meningkatkan kemampuan daya 

serap fiskal, khususnya di tingkat daerah.

Referensi: Pro-kontra Peningkatan Tax Ratio dan Strategi 
Meningkatkan Tax Ratio 

Sudah sejak lama upaya meningkatkan Tax Ratio terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sering menjadi isu prokontra 

yang penting diketahui. Alasannya, karena di satu sisi pemerintah 



31Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

yang membutuhkan penerimaan dari pajak yang lebih besar untuk 

membiayai pembangunan yang terus juga meningkat, tapi justru di 

pihak lain upaya peningkatan penerimaan pajak tersebut diduga dapat 

menciptakan persoalan lain di kalangan pelaku Wajib Pajak (WP) secara 

keseluruhan, dan bagi dunia usaha khususnya. Terutama saat kondisi 

ekonomi dianggap masih kurang kondunsif secara mikro. 

Berdasarkan laporan pemerintah tax ratio di Indonesia saat ini baru 

sebesar 10,4%, lebih rendah dari sejumlah negara di Asean seperti 

Thailand sebesar 15,7%, Kamboja 15,3%, Singapura 14,3%, Malaysia 

13,8%, dan Filipina sebesar 13,7%. Sementara itu, dalam 10 tahun 

terakhir, realisasi penerimaan pajak selalu berada di bawah target, 

kecuali tahun 2008. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, rasio pajak 

ditargetkan sebesar 11,5%-11,8%. Dimana penerimaan pajak ditargetkan 

sebesar Rp 1.424 triliun, atau meningkat 24,09% dari realisasi tahun 

2017 sebesar Rp 1.147,5 triliun. Tapi oleh beberapa pihak target 

peningkatan penerimaan pajak tersebut dinilai masih kurang realistis 

jika memperhatikan beberapa hal mendasar yang mempengaruhi, 

terutama jika tidak diimbangi oleh rencana peningkatan jumlah Wajib 

Pajak (WP) yang baru, perbaikan kondisi ekonomi, secara signifikan, 

serta belum adanya perubahan-perubahan secara mendasar terhadap 

sistem dan regulasi perpajakan sesuai dengan perkembangan zaman 

yang cepat berubah.

Peningkatan penerimaan pajak memang harus dilakukan. Namun, di saat 

kapasitas ekonomi mikro Indonesia dalam menghasilkan penerimaan 

masih rendah bagi pengusaha di sector tertentu khususnya, maka akan 

sulit untuk mengejar kenaikan penerimaan pajak di atas 20%. Bahkan 

hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi wajib pajak strategis 

yang sudah patuh akan kembali khawatir akan dikejar-kejar aparat 

pajak dan dicari-cari persoalannya. Artinya, jika praktek tersebut yang 

akan dipraktekkan tidak banyak berubah secara signifikan, maka itu 

sama saja petugas pajak hanya akan berburu di kebun binatang yang 

sudah ada. Sehingga disarankan agar aparat pajak bersikap adil secara 

proporsional kepada WP yang patuh apalagi telah telah patuh mengikuti 

program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaksanakan beberapa 
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waktu lalu.

Penerimaan pajak akan mengikuti siklus ekonomi atau pro-siklikal. 

Ketika ekonomi sedang turun pasti penerimaan pajak akan turun. 

Begitu juga sebaliknya. Untuk menggairahkan kegiatan ekonomi, 

pemerintah dapat memberikan insentif ke sektor manufaktur 

diantaranya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, solusi yang bisa 

ditempuh adalah mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya 

sektor manufaktur khususnya. Sebab, 31% penerimaan pajak disumbang 

sektor manufaktur. Sepanjang tahun 2014-2017 sektor manufaktur 

masih lemah potensinya dan terakhir hanya tumbuh 4,2%, di bawah 

pertumbuhan PDB sebesar 5,07%. Selanjutnya, dengan lapangan kerja 

yang makin banyak tercipta maka pendapatan masyarakat meningkat 

sehingga berpotensi menambah jumlah WP baru. Para WP baru inilah 

yang nantinya akan menutup kekurangan penerimaan pajak selama 

ini.

Peningkatan basis WP juga dapat ditempuh dengan menjaring 

sebanyak-banyaknya jumlah orang yang seharusnya membayar 

pajak tapi belum membayar pajak dengan benar. Untuk mencapai hal 

tersebut, pemerintah mesti fokus pada upaya meningkatkan kepatuhan 

(compliance) WP, baik yang sudah punya NPWP maupun yang belum 

punya NPWP. Peningkatan basis pajak juga bisa menyasar sektor-

sektor usaha yang pajaknya belum digali secara optimal. Misalnya 

e-commerce, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan hingga 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Strategi lainnya adalah membenahi struktur penerimaan pajak untuk 

menciptakan keadilan. Saat ini penerimaan pajak masih didominasi 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan, 

bukan PPh orang pribadi non-karyawan. Kemudian, memperbaiki 

administrasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk 

menciptakan sistem yang terintegrasi.

Di samping itu, meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pajak 

agar jumlahnya seimbang dengan jumlah WP serta dapat memberikan 

pelayanan yang lebih baik. Yang juga tidak kalah penting adalah 

meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) dan aturan pajak, 
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terutama enforcement di internal petugas pajak agar integritas mereka 

terjaga dan dipercaya. 

Pungutan pajak tak lepas dari adanya interaksi antara petugas pajak 

dan WP yang harus diyakinkan bahwa pajak yang disetorkan tidak 

disalahgunakan. Karena itu, pendekatan ‘moral pajak’ (Tax Morale) 

menjadi penting untuk diterapkan. Dalam konteks ini, ‘moral pajak’ 

bisa diimplementasikan dengan menekankan kepercayaan kepada 

pembayar pajak bahwa uang pajak yang disetorkan digunakan tepat 

sasaran seperti untuk pembangunan infrastruktur. 

Untuk menumbuhkan Tax Morale, pemerintah harus meningkatkan 

transparansi dalam pembuatan kebijakan dan memodernisasi 

prosedur administrasi. Pemerintah bisa melibatkan WP dalam 

pembuatan kebijakan. Pemerintah harus membuang kecurigaan 

atas WP dan dapat memanggil WP untuk memberikan pendapat 

sebelum kebijakan dikeluarkan. Keterlibatan WP dalam pembuatan 

kebijakan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan (trust) 

WP kepada pemerintah. Jika trust sudah terbangun, diharapkan upaya 

peningkatan Tax Ratio akan menjadi lebih mudah. 

Namun, patut juga dicatat bahwa upaya-upaya peningkatan 

penerimaan pajak jangan lagi bersifat sementara (ad hoc) seperti 

terjadi dalam dua tahun terakhir ini melalui revaluasi aset pada tahun 

2015 dan Tax Amnesty tahun 2016. Karena itu, ketika program ad hoc 

untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak lagi ada, Tax Ratio masih 

turun. Upaya peningkatan penerimaan pajak harus berkesinambungan 

sehingga akan berdampak positif terhadap Tax Ratio dalam jangka 

panjang.

Relatif Rendahnya Potensi Pendapatan Perpajakan di 
SulBar

Penting terlebih dahulu menganalisis perkembangan indikator-

indikator makro dan mikro yang mempengaruhi perkembangan 

penerimaan di SulBar, khususnya sumber dari perpajakan dalam 

kaitannya bahwa daerah ini sebagai daerah hasil pemekaran terakhir 

yang terjadi di Pulau Sulawesi. Dengan keadannya tesebut maka 
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akan dapat dievaluasi sejauh mana daerah ini sebagai daerah baru 

setelah lepas dari SulSel akan dapat membiayai pembagunannya sesuai 

kapasistasnya, apakah jauh lebih baik dari daerah induknya atau tidak. 

Karena logikanya, seharusnya sejak adanya perpisahan tersebut, maka 

Sulbar akan lebih baik kapasitasnya dalam menyerap potensi fiskalnya 

dibanding sebelum Otoda sehingga  kapasitas keuangannya dalam 

membiayai dirinya sendiri dapat meningkat.

Dalam kurun lima tahun terakhir, perkembangan beberapa indicator 

ekonomi makro tetap dalam kondisi baik. Pertumbuhan ekonomi 

Sulbar relative tinggi, diatas 6% y.o.y lebih tinggi dari nasional. Dari 

sisi permintaan, pertumbuhan PDRB dipacu oleh kontribusi dominan 

sektor pengeluaran Rumah Tangga, 52%, diikuti PMTB 30% , dan 

pemerintah, 16%. Sedangkan dari sisi penawaran, struktur PDRB 

didominasi oleh sektor pertanian, 44%, kemudian perdagangan 11%, 

industri pengolahan, dan lainnya 16%. Inflasi cukup stabil dan relatif 

rendah sejak tahun 2018 hanya dalam kisaran 2,7%-3,5%. Kualitas hidup 

masyarakat SulBar mengalami perbaikan, tercermin dari capaian IPM, 

64,30 pada bulan April 2018, meskipun masih lebih rendah dari nasional. 

Kondisi ketenagakerjaan , tingkat penganggurannya yang terendah 

se Indonesia, 2,45% pada bulan Februari 2018 dengan jumlah 19,7 ribu 

orang atau dengan TPAK 71,5. Kondisi in berdampak pada penurunan 

tingkat kemiskinan, 10,19%, termasuk membaiknya nilai Gini Ratio, 0,35, 

termasuk meningkatnya NTP, 112,17.

Kondisi faktor-faktor ekonomi tersebut baik langsung atau tidak 

jelas telah mempengaruhi posisi pelaksanaan APBD dan APBN di 

SulBar. Sebagai gambaran umum tentang perkembangan dan analisis 

pelaksanaan APBD, APBN dan Konsolidasinya, berdasarkan data tahun 

2017, berikut ini akan dijelaskan tentang ketiga hal tersebut secara 

ringkas. 

Realisasi penerimaan APBD tahun 2017 mencapai Rp 7,5 triliun atau 

96,95 %, atau meningkat dari target pendapatan daerah, 0,55% yang 

didorong oleh penerimaan PAD hinga 34,49%. Sedangka alokasi belanja 

APBD 2017, Rp 8,09 triliun dengan realisasi Rp 7,4 triliun atau hanya 

92,4%. Penyerapan belanja modal yang menjadi faktor dominan 

rendahnya kinerja penyerapan tersebut.
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Berdasarkan perbandingan pendapatan daerah, proporsi realisasi PAD 

tahun 2017 mencapai 10,62%, Pendapatan Transfer sebesar 82,28%, 

Dana Desa sebesar 5,93% dan pendapatan daearh lainnya 1,17%. 

Sehingga menujukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah 

dalam membiayai pembangunannya berupa dana transfer masih sangat 

tinggi. Jika memperhatikan data perkembangan data rasio kemandirian 

keuangan Daerah di SulBar selama lima tahun terakhir, mengalami dua 

kali kenaikan yaitu pada tahun 2013-2014 sebesar 4,16% dan 2016-2017 

sebesar 1,74%. Sedangkan dua tahun yang lain mengalami dua kali 

penurunan yaitu 2014-2015 sebesar 0,42% dan 2015-2016 sebesar 1,23%. 

Sehingga tren rasio kemandirian keuangan daerah Sulbar menunjukan 

adanya peningkatan. 

Persoalan lain lain adalah rasio efektifitas Realisasi PAD di SulBar 

hanya sekali dalam lima tahun terakhir meningkat, tauan 2014, 

mencapai 8,79%, atau 98,51%, tapi setelah itus uterus menurunecara 

signifikan  hingga hanya 87,60% pada tahun 2017. Ini menunjukkan 

bahwa penetapan target PAD tidak maksimal terutama pada sektor 

retribusi daerah dan PAD lainnya. Pada tahun 2017 realisasi pajak 

daerah naik sebesar Rp 20,6 miliar, atau 6,84% dibanding tahun 

sebelumnya. Kontribusi terbesar diperoleh dari Pemprov, SulBar, 

sebesar 79,63% didorong oleh penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor mencapai Rp 118,3 

miliar atau 94,67% dari total target pendapatan. Berdasarkan gambaran 

data-data Penerimaan pajak dari pelaksanaan APBD khususnya,  dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan Tax Ratio masih dalam kisaran yang 

sangat rendah dalam skala seluruh daerah di propinsi SulBar, yakni 

hanya mencapai 1,46%. 

Kemudian dari analisis perkembangan dan pelaksanaan APBN di tingkat 

regional SulBar, tahun 2017 alokasi pagu pendapatan pemerintah 

pusat di SulBar menurun sebesar 3,52% dibanding tahun sebelumnya 

yang disebabkan penurunan target PNPB. Sedangkan alokasi belanja 

negara meningkat sebesar 1,72% disumbang oleh peningkatan belanja 

pemerintah pusat dan transfer ke Daerah. 

Pendapatan perpajakan pemerintah pusat di SulBar bersumber dari 

pendapatan pajak dalam negeri. Kinerja realisasi pedapatan perpajakan 
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pemerintah pusat ini terhadap target mencapai 70,84%, kurang dari 

traget periode sebelumnya 10,19%. Secara umum meski telah terjadi 

kenaikan  realisasi jenis pajak lainnya dua kali lipat, tapi realisasi 

jenis pajak PPh, PPN, dan PPnBM tidak mampu mencapai target 

seperti periode sebelumnya. Sehingga dapat diketahui bahwa kinerja 

perpajakan, dengan indikator Tax Ratio dari sisi penerimaan pajak di 

APBN dibanding PDRB SulBar tahun 2017 mengalam penurunan, 

1,53% dari periode sebelumnya, 1,87%. Berarti masih begitu banyak 

potensi penerimaan pajak yang belum mampu diserap, karena dengan 

pertumbuhan ekonomi SulBar yang menapai 6,67% tidak seiring dengan 

perkembangan realisasi pendapatan pajak bahkan merosot. 

Selanjutnya, tentang perkembangan dan analisis pelaksanaan Anggaran 

Konsolidasi (APBD dan APBN) dapat dilakukan dengan mengurai secara 

umum tentang laporan keuangan pemerintah konsolidasi Sulbar. 

Pada tahun 2017, Pendapatan Negara Konsoldasi Sulbar sebesar Rp 

1,61 triliun, sedangkan belanja negara konsolidasi mencapai Rp 10,57 

triliun. Jadi secara presentasi, kenaikan pendapatan lebih besar dari 

pada belanja negara. Namun secara nominal penambahan belanja lebih 

besar dari penerimaan, sehingga terjadi defisit anggaran  konsolidasi 

Rp 8,96 triliun. Dari jumlah pendapatan konsolidasi, kontribusi 

pendapatan Pemerintah Daerah lebih besar, 59,09%, sisanya 40,91% 

merupakan pendapatan Pemerintah pusat. Mengurai kontribusi per 

jenis pendapatan, khususnya dari perpajakan sumbangan terbesar 

dari pendapatan Pemerintah Pusat, berasal dari PPh, PPN, yang 

masing terealisasi Rp 279,51 miliar dan Rp 283,47 miliar. Sedangkan 

pendapatan Bukan Pajak, bersumber dari pemerintah daerah sekitar 

88,63%, terutama dari sub jenis pendapatan Retribusi Jasa Layanan 

Kesehatan di Mamuju, Rp 24,8 milar. Hal ini cukup menggembirakan 

untuk mengkompensasi penurunan pendapatan pajak yang cenderung 

menurun, meskipun rasionya terhadap PDRB relatif masih sangat kecil, 

0,39%. 

Berdasarkan data-data tersebut di atas maka kinerja pajak yang dihitung 

dari perbandingan antara Pendapatan Perpajakan Konsolidasi terhadap 

PDRB SulBar mengalami penurunan dari 3,55%  tahun 2016, tahun 

2017 hanya dalam kisaran 3,17%. Nilai tersebut jelas relatif rendah 
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dimana total pendapatan SulBar yang masih ditopang oleh pendapatan 

perpajakan mencapai kisaran 57,78%.

Hal ini mengindiksikan bahwa walaupun kegiatan ekonomi 

masyarakat SulBar cukup baik perkembangannya sesuai indiktor 

ekonomi makro, tapi sepertinya tidak dtemukan  hubungan langsung 

dengan faktor pendapatan penerimaan perpajakan. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa hal tersebut dimungkinkan oleh banyak faktor yang 

belum teridentifikasi, terutama belum optimalnya upaya kebijakan 

intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan. Atau mungkin, 

belum berkembangnya sektor ekonomi mikro riil yang potensial yang 

dapat dikenakan pajak, misalnya sektor pertanian, konstruksi maupun 

industri pengolahan.  

Selanjutnya perlu dilakukan analisis singkat kondisi rasio pajak per 

kabupaten di SulBar. Dari enam kabupaten di Sulbar, ternyata kabupaten 

yang mempunai posisi Tax Ratio terendah terdapat di Mamuju Utara, 

yakni hanya 1,69% pada tahun 2017. Diikuti Polewali Mandar, 2,29%, 

kemudian Majene, 3,46%, selanjutnya ketiga tertinggi Mamuju tengah, 

3,94%, dikuti yang kedua teringgi di Mamuju, 4,40% dan yang tertinggi 

di Mamasa, 5,01%. Hal ini dimungkinkan karena Mamasa memiliki 

PDRB nominal terendah, yakni Rp 1.952,95 miliar dibanding pendapatan 

pajaknya, sedangkan Mamuju Utara terendah karena memiliki nominal 

PDRB yang cukup besar, Rp 6.878,74 miliar dibanding pendapatan 

pajaknya yang terbatas. Meski demikian masalahnya tetap berada 

pada rendahnya kapasitas fiskal dari masing-masing daerah dalam 

memungut potensi pendapatan pajaknya.

Khusus kasus Mamuju Utara, berarti Pemerintah daerahnya 

mempunyai tantangan besar untuk menaikkan tax ratio-nya, karena 

mempunyai PDRB terbesar di SulBar. Utuk itu Pemdanya, selain 

membenahi kebijakan intesifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, 

Pemdanya sepertinya membutuhkan dukungan Pemerintah pusat, 

diantaranya menyediakan Kantor Bea Cukai karena keberadaannya 

di daerah perbatasan SulTeng.  Termasuk perlu mengadakan regulasi-

regulasi khusus dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak 

masyarakatnya yang relatif terbatas.
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Kemudian, terkait dengan hal lainnya yang perlu diketahui yakni sejauh 

mana besaran partisipasi per kapita masyarakat dalam membayar 

pajaknya, melalui telaah atas rasio pajak per kapita per kabupaten di 

SulBar. Berbeda dengan tax ratio, pajak per kapita tertinggi di SulBar 

pada tahun 2017, ada di Mamuju, Rp 1.176.902, tertinggi kedua Mamuju 

Utara, Rp 709.061, kemudian Majene, Rp 639.925, selanjutnya Mamuju 

Tengah,  Rp 625.628, terendah kedua Mamasa, Rp 620.099, dan yang 

terendah Polewali Mandar, Rp 431,251. Dari gambaran tersebut 

berarti masyarakat masing-masing kabupaten mempunyai kewajiban 

perpajakannya yang berbeda-beda, dan secara rata-rata pembayaran 

rata per kapita perpajakannya hanya Rp 688.358, jauh lebih kecil jika  

dibandingkan dengan besarnya belanja rata-rata per kapita yang terima 

mereka, yang relatif masih tinggi, sekitar Rp 3,5 juta.

Strategi Meningkatkan Tax Ratio di SulBar  

Gambaran kondisi tentang masih lemahnya penyerapan potensi 

Pendapatan Perpajakan di SulBar secara umum jelas menuntut 

perlunya langkah-langkah kebijakan strategis oleh para pemangku 

kepentingan terkait, terutama pemerintah, para pelaku ekonomi dan 

masyarakat umumnya.  Dalam kasus SulBar, dapat dicatat beberapa 

faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target pendapatan 

pajak yang telah direncanakan. Tingginya partisipasi masyarakat 

WP dengan adanya kebijakan Tax Amnesty pada tahun 2016, tetapi 

tidak lagi  diberlakukan pada tahun 2017, maka tampaknya banyak 

potensi pendapatan pajak yang belum sempat diperoleh atau diserap. 

Ada beberapa WP di sektor mikro perkebunan yang berkontribusi 

terhadap PPN Tahun 2016 dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi 

kemudian tidak lagi membayar dalam jumlah yang sama di tahun 

2017. Ini dimungkinkan karena adanya aturan baru yang ditetapkan 

pememrintah pusat. Selain faktor tersebut, beberapa faktor lain juga 

cukup mempengaruhi rendahnya pendapatan pajak, yakni adanya 

kebijakan kenaikan PTKP, banyaknya Wajib Pajak (WP) rekanan dari 

luar wilayah kerja KPP Pratama Mamuju dan KPP Pratama Majene, 

beberapa instansi pemerintah pusat memiliki kinerja penyerapan yang 

rendah, dan adanya penurunan pagu APBN dan APBD.

Oleh karena itu, maka untuk meningkatkan potensi pendapatan 
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perpajakan di SulBar, diperlukan beberapa pemihakan kebijakan 

atau aturan berupa regulasi yang dapat mengatur posisi WP rekanan 

berkewajiban memiliki NPWP lokal (wilayah Sulawesi Selatan Barat). 

Termasuk, penguatan di bidang SDM pada KPP, utamanya penambahan 

tenaga Account Representative (AR) dan tenaga seksi penagihan. Selain 

itu, sangat sangat penting membangun sinergi antara Kantor Pelayanan 

Pajak, KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharahaan Prov.  SulBar, dan Badan 

Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka meninkatkan kapasitas dan 

kinerja penyerapan anggaran secara optimal. Termasuk bekerjasama 

untuk memastikan para WP rekanan (utamanya yang dibayar melalui 

mekanisme potongan SP2D) membayar pajaknya secara tepat waktu 

dan tepat jumlah di wilayah kerja SulBar.

Kesimpulan dan Saran

Tampaknya status SulBar yang sudah lepas dari induknya SulSel 

dengan adanya kebijakan Otoda beberapa tahun lalu, belum mampu 

mengangkat kapasitasnya secara optimal dalam menyerap pendapatan 

pajaknya, khususnya untuk membiayai pembangunannya. Namun 

demikian, bukan berarti SulBar gagal dalam melaksanakan kebijakan 

Otodanya. Karena faktanya, setelah lepas dari induknya beberapa 

indikator makronya dan mikro ekonominya membaik secara signifikan.

Hanya masalahnya, belum ditemukan hubungan langsung antara 

membaiknya beberapa indiaktor ekonomi makro dan mikro di SulBar 

terhadap peningkatan kapasitas penyerapan pendapatan perpajakan. 

Ini menunjukkan bahwa perlunya ada pendekatan-pendekatan strategis 

berupa regulasi-regulasi yang lebih sesuai dan langsung terkait dengan 

kondisi WP, termasuk terkait dengan sektor-sektor ekonomi mikro, 

potensial yang harus dibenahi, maupun pendekatan-pendekatan moral 

suasion dari para otoritas perpajakan di daerah agar masyarakat dapat 

sadar atas kewajibannya dalam membayar pajak. 

Beberapa saran umum terkait dengan hal tersebut di atas yang dapat 

disampaikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi diantaranya 

yang utama, adalah:  Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi jelas 

masih sangat perlu dilanjutkan. Terutama dalam rangka meningkatkan 

jumlah WP yang dapat terdaftar dan menjadi sasaran obyektif dalam 
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pendapatan pajak, termasuk dalam upaya meningkatkan kepatuhan 

(compliance) WP, baik yang sudah punya NPWP maupun yang belum 

punya NPWP. Terutama dalam kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi 

mikro riil dari para pengusaha yang memang menjadi pembayar pajak 

potensial yang selama ini belum banyak tersentuh. 

Kemudian strategi membenahi struktur penerimaan pajak untuk 

menciptakan keadilan. Saat ini penerimaan pajak masih didominasi 

pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) badan, 

bukan PPh orang pribadi non-karyawan. Kemudian, memperbaiki 

administrasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk 

menciptakan sistem yang terintegrasi.

Untuk itu maka perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas 

pajak agar jumlahnya seimbang dengan jumlah WP serta dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik. Termasuk meningkatkan 

penegakan hukum (law enforcement) dan aturan pajak, terutama 

enforcement di internal petugas pajak agar integritas mereka terjaga 

dan dipercaya. 

Semuanya itu akan menumbuhkan interaksi yang baik antara petugas 

pajak dan WP, melalui terbangunnya ‘moral pajak’ (tax morale) yang 

baik dengan menekankan kepercayaan kepada pembayar pajak bahwa 

uang pajak yang disetorkan digunakan tepat sasaran seperti untuk 

pembangunan infrastruktur. 

Untuk menumbuhkan tax morale, pemerintah harus meningkatkan 

transparansi dalam pembuatan kebijakan dan memodernisasi 

prosedur administrasi. Pemerintah bisa melibatkan WP dalam 

pembuatan kebijakan. Pemerintah harus membuang kecurigaan atas 

WP dan dapat memanggil WP untuk memberikan pendapat sebelum 

kebijakan dikeluarkan. Keterlibatan WP dalam pembuatan kebijakan 

sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan (trust) WP kepada 

pemerintah. Jika trust sudah terbangun, diharapkan upaya peningkatan 

Tax Ratio akan menjadi lebih mudah. 

Akhirnya, khusus dalam kasus SulBar, perlu mengatur posisi WP 

rekanan berkewajiban memiliki NPWP lokal (wilayah Sulawesi Selatan 
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Barat) secara lebih baik dan adil. Kemudian, penguatan kapasitas SDM 

pada KPP, utamanya penambahan tenaga Account Representative (AR) 

dan tenaga seksi penagihan. Penting membangun sinergi antara Kantor 

Pelayanan Pajak, KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharahaan Prov. SulBar, 

dan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan 

kapasitas dan kinerja penyerapan anggaran secara optimal. Termasuk 

bekerjasama untuk memastikan para WP rekanan (utamanya yang 

dibayar melalui mekanisme potongan SP2D) membayar pajaknya 

secara tepat waktu dan tepat jumlah di wilayah kerja SulBar. Juga, 

kiaranya dapat dilakukan penyesuaian kembali kebijakan bagi WP 

yang beroperasi di SulBar dapat memenuhi kewajiban pajaknya di 

SulBar dalam jumlah tersentase tertentu, meskipun kantor pusatnya 

ada di luar Sulbar, khususnya di pusat atau Jakarta. 
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Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangannya

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro 

ekonomi jangka panjang dimana di setiap periode masyarakat suatu 

negara akan berusaha menambah kemampuannya untuk memproduksi 

barang dan jasa. Sasarannya berupa kenaikan tingkat produksi riil 

(pendapatan nasional) dan taraf hidup (pendapatan riil perkapita) 

melalui penyediaan dan pengerahan proses faktor-faktor produksi. 

Economic growth adalah fungsi produksi neoklasik dengan asumsi 

bahwa semua input untuk produksi dapat dikelompokkan secara 

keseluruhan dalam tiga faktor yaitu kapital, labor, dan teknologi. Fungsi 

produksi menjelaskan bagaimana perekonomian mengkombinasikan 

ketiga faktor input tersebut untuk menghasilkan output yang diukur 

melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

“LANGKAH KLASIK” DALAM 
MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN 
EKONOMI DAN MENINGKAT-
KAN KESEJAHTERAAN EKONOMI 
MASYARAKAT INDONESIA

Dr. Teddy Christianto Leasiwal, S.E., M.Si.
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Maluku
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Data diolah 2018

Kebijakan 

Pada konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang 

menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga 

wacana lain seperti pengangguran, inflasi atau kenaikan harga barang-

barang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan dan 

lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks 

perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran 

dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut. 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan 

perkembangan yang positif dari tahun 1984-1997. Pada tahun 1998 

menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu – 13,12 %, hal ini 

disebabkan karena krisis moneter dan krisis ekonomi yang terjadi pada 

pertengahan tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis multidimensi, 

sehingga membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

pada tahun 1998, pada tahun 1999-2003, kemudian mengalami beberapa 

kali koreksi dan mulai akhir 2009 - 2017 baru dapat tumbuh lagi 

pertumbuhan ekonominya walaupun tidak sepesat pada tahun-tahun 

sebelumnya.  Selama ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup 

baik, terlihat ketika resesi melanda dunia antara 2002-2008, Indonesia 

masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif bersama dengan 

China dan India.Terlihat juga selama periode 2012 – 2017,pertumbuhan 

ekonomi Indonesia juga relative lebih baik.



45Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

 Data 2018

Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik dan lebih 

stabil selama 2009-2017 sebagaimana yang tercermin pada pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi masih belum memadai untuk menyerap tambahan 

angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran masih mengalami 

kenaikan. Aktivitas perdagangan dunia yang masih lesu mengakibatkan 

pertumbuhan volume ekspor Indonesia, khususnya komoditas 

nonmigas, relatif rendah. Dalam situasi demikian, kinerja ekspor secara 

nominal sangat terbantu oleh meningkatnya harga komoditas migas 

dan nonmigas di pasar internasional sehingga secara keseluruhan nilai 

ekspor pada 2009-2017 masih mengalami kenaikan yang signifikan dan 

menjadi penopang utama terjadinya surplus transaksi berjalan selama 

periode tersebut. (Laporan Bank Indonesia). Tetapi pada awal 2018 

sampai dengan pertengahannya pertumbuhan ekonomi tidak mencapai 

target, dan terkoreksi cukup signifikan. Ini ditambah lagi dengan situasi 

ekonomi global yang bisa dikatakan mengalami “resesi kecil . Hal  ini 

cukup mengganggu perekonomian Indonesia yang tercermin dengan 

revisi target pertumbuhan ekonomi karena terjadi defisit transaksi 

berjalan. Namun sejauh ini tidak mengganggu akselerasi ekonomi 

Indonesia secara umum.
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Kebijakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi sebuah bangsa atau negara, pencapaian tingkat pertumbuhan 

ekonomi seperti yang direncanakan atau diperkirakan, keberhasilan 

mengurangi angka pengangguran dan menciptakan stabilisasi inflasi 

merupakan suatu ukuran keberhasilan kebijakan dalam perekonomian 

negara tersebut. Oleh karena hal tersebut, maka negara-negara berusaha 

untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan 

cara melakukan berbagai kebijakan dalam perekonomian. Dalam  

rangka pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan 

tentunya akan ada sektor-sektor yang akan menjadi motor penggerak 

bagi pertumbuhan ekonomi.           

Dengan memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan maka 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan 

ekonomi pada pulau – pulau besar dan pulau – pulau kecil  yang ada. 

Terdapat beberapa “langkah  klasik “yang menurut perlu dilakukan oleh 

pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

Pertama, disebut sebagai langkah klasik dan konvensinal, yaitu,  

mendorong dan meningkatkan Foreign Direct Invesment. Suka atau 

tidak, sampai saat ini  FDI masih merupakan primadona utama dalam 

menggenjot percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini sudah dibuktikan 

oleh China, Vietnam, Malaysia dan bahkan  Timor Leste pun mulai 

mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonominya dengan menggenjot 

Foreign Direct Investment (FDI) secara besar – besaran.  Peningkatan 

FDI memang tidak serta merta akan meningkatkan kesejahtraan 

atau pertumbuhan ekonomi secara riil, tetapi setidaknya kehadiran 

FDI memberi stimulan dan efek tidak langsung untuk percepatan 

pertumbuhan ekonomi. 

Dengan demikian FDI dapat memberi efek multiplier, secara langsung 

maupun tidak langsung yang memacu pertumbuhan ekonomi di 

kawasan barat Indonesia ini. Ini berbeda dengan propinsi- provinsi 

yang ada di kawasan timur, seperti provinsi di pulau Sulawesi, Papua 

dan Maluku yang lebih bertumpu  pada pemanfaatan sumber daya 
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alam. Provinsi– provinsi yang ada pada pulau – pulau di Indonesia 

memiliki karekteristik FDI yang berbeda,  namun pada umumnya, 

masih terkonsentrasi pada pemanfaatkan sektor yang potensial yang 

bersumber pada natural resource (BKPMN). 

Investasi di Indonesia, terbagi menjadi dua bagian, utama yaitu pada 

sektor manufaktur dan sumber daya alam. Penyebaran Investasi 

khususnya investasi asing langsung pun terbagi pada pulau - pulau 

yang ada di Indonesia Pada kawasan barat Indonesia, khususnya pulau 

Jawa dan  lebih berfokus pada  sektor  manufaktur. Hal ini ditunjang 

dengan, diantaranya infrastruktur yang cukup memadai tersedia di 

pulau Jawa, tenaga kerja banyak, upah  murah serta tingkat pendidikan 

yang baik. 

Dalam beberapa tahun terakhir ini pemodal asing kurang tertarik 

menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak stabilnya kondisi 

ekonomi dan politik. Kini muncul tanda-tanda bahwa situasi ini 

berubah. Ini terlihat pada data yang menunjukkan nilai investasi  pada 

pulau – pulau besar di  Indonesia, mulai mengalami peningkatan. Untuk 

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya melalui 

peningkatan kuantitas tetapi haruslah juga mempertimbangkan 

kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. 

Namun perlu diingat FDI di Indonesia haruslah berbasis kepulauan. 

Hal ini disebabkan karena pulau – pulau di Indonesia selain memiliki 

potensi alam yang cukup besar, juga merupakan pulau kecil, sehingga 

jika dieksploitasi akan  sangat mengganggu siklus ekonomi dan 

kelestarian alam. Memang sangat dilematis tetapi dengan model 

pemberdayaan FDI yang berskala kecil, akan mendorong percepatan 

pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian alam.

Kedua, Genjot sektor industri. Pertumbuhan industri akan memacu 

terjadi pertumbuhan ekonomi. Tetapi ada hal yang menarik dengan 

industri di Indonesia khususnya pada wilayah – wilayah di bagian 

Timur Indonesia. Industri yang menggunakan teknologi tinggi justru 

akan menggerus pertumbuhan ekonomi secara riil atau dengan kata 

lain pertumbuhan ekonomi terjadi tetapi ”tidak sehat”. Mengapa 

demikian karena dengan menggunakan teknologi tinggi maka akan 
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mengurangi penyerapan tenaga kerja. Sehingga apa yang disebut 

dengan distribusi pendapatan, tidak akan terjadi secara baik. Negara 

kaya atau  pemerintah  daerah  kaya tetapi masyarakat miskin. Untuk 

itu industri yang tepat adalah industri yang berbasis penggunaan 

tenaga kerja terampil serta berskill baik dan terukur. Selain itu industri 

juga harus memperhatikan kemampuan akselerasi ekonomi pada pulau 

– pulau di Indonesia. Mengingat bahwa kapasitas ekonomi dan kapasitas 

akselerasinya sangat ditentukan oleh luas dan karaktersitik pulau. 

Inilah yang menyebakan kenapa industri di Indonesia cenderung lambat 

tumbuh jika dikembangkan pada wilayah – wilayah kepulauan. Dalam 

sektor industri, pertumbuhan penduduk kita yang tinggi haruslah 

dimanfaatkan secara baik agar dapat terberdayakan dalam sektor 

industri.  Dengan jumlah pertumbuhan angkatan kerja yang cukup 

tinggi juga, maka aspek pemerataan kesempatan kerja jauh lebih penting 

dibandingkan menggenjot pertumbuhan ekonomi tetapi “tidak sehat”.

Ketiga, tingkatkan ekspor berbasis bahan baku lokal.  Peningkatan 

ekspor sampai saat ini cukup tinggi tetapi sangat rentan terhadap 

perubahan ekonomi global khususnya  nilai tukar. Ini disebabkan karena 

ekspor kita masih berbasis pada penggunaan komponen impor, sehingga 

ketika terjadi gejolak ekonomi global, produksi kita selain menurun 

akibat permintaan luar negeri yang menurun, juga disebabkan karena 

harga komponen bahan baku untuk produk ekspor meningkat. Untuk 

itu maka, produk ekspor kita harus lebih banyak bermuatan pada bahan 

baku lokal. Dengan menggenjot ekspor maka, terjadi penambahan 

kapasitas produksi. Dari sisi ini, jika angkatan  kerja dimaksimalkan 

untuk diserap pada sektor-sektor berorientasi ekspor, maka permintaan 

dalam hal ini konsumsi domestik akan terpacu karena adanya distribusi 

pendapatan. Dengan sendirinya rantai ekonomi akan terjadi secara 

otomatis. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi untuk mendorong 

kesempatan kerja selain diperlukan faktor eksternal dalam hal ini 

industri juga perlu didukung oleh angkatan kerja yang mumpuni baik 

dari sisi skill, ketrampilan maupun pendidikan. Ini yang menjadi salah 

satu kunci penting dalam memacu kualitas ekspor. 

Keempat, lakukan pemetaan ulang sektor potensial unggulan  tiap 

pulau, ini dilakukan untuk menentukan basis ekonomi pulau, karena 
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tiap pulau memiliki karakteristik potensi ekonomi. Selama ini pola 

pengembangan pulau – pulau di Indonesia lebih cenderung  dilakukan 

secara parsial. Sehingga tiap daerah lebih mengedepankan potensi 

lokalnya walaupun secara economy tidak menguntungkan  jika 

dikelola parsial. Sistem pengembangan ekonomi yang terpadu antar 

pulau  harus dikembangkan, supaya tidak tumpang tindih dalam 

mengembangkan potensi unggulan lokal. Kesalahan penentuan 

sektor unggulan seringkali tidak disadari oleh para pengambilan 

kebijakan pada tingkat daerah.  Penentuan sektor unggulan lebih 

banyak didasarkan pada sisi kapasitas produksi dengan mengabaikan 

karakteristik pulau  maupun laju pertumbuhan dari sector unggulan 

tersebut. Dengan pemetaan yang tepat maka akan lebih mudah untuk 

mendorong terjadi pengembangan industri selanjutnya akan lebih 

mudah untuk mendorong FDI yang tepat dan sesuai dengan kapasitas 

dan akselerasi economy wilayah atau pulau. Jika  ini dilakukan dengan  

baik dengan mengenyampingkan sikap egoisme  tiap-tiap pulau, maka 

Pertumbuhan economy tidak hanya naik tetapi jauh lebih berkualitas 

“sehat”.   

Kelima, Penataan efektivitas birokrasi pemerintah khususnya pada 

sektor-sektor ekonomi. Selama ini yang menjadi kelemahan terbesar  

dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah 

sistem birokrasi kita yang sangat panjang dan kaku. Sistem dengan 

pola seperti ini, cenderung menciptakan inefiensi baik dari sisi 

biaya maupun waktu. Walaupun merupakan masalah  klasik, tetapi  

dengan memperpendek dan merampingkan alur birokrasi khususnya 

perijinan maupun mekanisme lainya seperti proses ekspor – impor dan 

tranportasi, maka geliat aktifitas ekonomi akan lebih cepat. Tentunya 

hal ini akan memberikan efek terhadap akselerasi ekonomi untuk 

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi baik di pulau – pulau 

maupun Indonesia secara keseluruhan.

Penutup 

Pola-pola percepatan pertumbuhan ekonomi memang memerlukan 

effort yang besar dan harus dilakukan secara komprehenship. Jumlah 

pulau baik yang kecil maupun besar cukup banyak. Dengan demikian 
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dorongan percepatan  pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilakukan 

secara bersamaan dan cenderung mengalami pembiasan.  Akibatnya 

ada wilayah akan akan selalu lambat dalam mendorong pertumbuhan 

ekonominya. Untuk  kondisi wilayah Indonesia yang “unik” ini,  tentu 

perlu dilakukan pendekatan dan shock yang jauh lebih kuat. 

Akhirnya Pertumbuhan ekonomi memang merupakan cermin dari 

tingkat kemakmuran  suatu negara atau wilayah, akan tetapi  jauh 

lebih baik jika Pertumbuhan ekonomi dikuti dengan kesejaheraan riil 

masyarakat. 
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Latar Belakang 

Kondisi perekonomian negara-negara di dunia menghadapi 

ketidakpastian menyusul perang dagang (trade war) antara Amerika 

Serikat (AS) dan China. Perang dagang tersebut dimulai saat presiden 

Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif bea 

masuk sebesar 25% terhadap produk-produk China pada tanggal 22 

Maret 2018. Amerika serikat menuduh China telah melakukan praktik 

perdagangan secara tidak adil dalam beberapa tahun terakhir, dimana 

Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan yang begitu besar 

dengan China. Di sisi lain, kebijakan kenaikan tarif atas bea masuk 

impor yang dilakukan oleh Amerika Serikat mendapatkan perlawanan 

dari China dengan ikut menaikkan tarif bea masuk sebesar 25% atas 

produk-produk Amerika Serikat sebesar pada bulan Agustus 2018.

Persaingan kedua negara dalam perdagangan dunia telah terjadi dalam 

kurun waktu 10 tahun terakhir. Peta kekuatan ekonomi dunia saat 

ini menempatkan Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan 

ekonomi terbesar, diikuti oleh China. Perkembangan ekonomi China 

dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan superioritas terhadap 

banyak negara yang tercatat mengalami surplus transaksi perdagangan 

DAMPAK TRADE WAR TERHA-
DAP PEREKONOMIAN INDONE-
SIA
Prof. Dr. Eddy Suratman
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat
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yang begitu besar. Kondisi tersebut memberikan kekhawatiran yang 

besar kepada Amerika Serikat yang memiliki kepentingan menjaga 

industri di dalam negeri dan pengaruh ekonominya di dunia.

Sumber: Research on China-US trade conflict, China-US Trade Conflicts: Factual Background and Analysis 

(data diolah)

Beberapa indikator makro ekonomi kedua negara tersebut 

menunjukkan bahwa perekonomian China mengalami pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang sangat tinggi dibandingkan 

dengan AS. Selama periode tahun 2000-2017, PDB riil China mengalami 

rata-rata pertumbuhan 9,3% pertahun, sedangkan AS hanya tumbuh 

sebesar 2% pada periode yang sama. Kontribusi ekonomi China 

terhadap perekonomian dunia mengalami peningkatan siginifikan. 

Selama periode tahun 2008-2016, kontribusi ekonomi China terhadap 

perekonomian dunia mencapai 35,6%, jauh melampaui kontribusi 

ekonomi AS yang hanya sebesar 7,4%.

Perkembangan neraca perdagangan AS dengan China mengalami 

tren negatif dengan angka defisit yang semakin melebar. Nilai ekspor 

seluruh komoditas AS ke China pada tahun 2017 sebesar US$ 129,89 

miliar atau tumbuh 12,3% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan nilai 

impor AS dari China mencapai US$ 526,02 miliar atau mengalami 

peningkatan mencapai 14,2% dibandingkan tahun 2016. AS mengalami 

Grafik 1. Perbandingan pertumbuhan 
PDB riil antara Cina dan AS dalam 
periode yang berbeda

Grafik 2. Kontribusi Cina dan AS 
terhadap ekonomi dunia dalam periode 
yang berbeda
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defisit perdagangan dengan China sebesar US$ 395,8 miliar.

Grafik 3. Nilai Perdagangan Ekspor dan Impor Amerika Serikat 
terhadap China 

 

Sumber: United Nations International Trade Statistics Database, Department of Economic and Social 

Affairs/Statistics Division (diolah), 2018

Perang dagang antara AS-China memberikan tekanan yang lebih 

besar terhadap perekonomian China. Pangsa ekspor China tahun 2017 

menguasai 21% (US$ 526,02 miliar) dari keseluruhan pasar impor AS 

yang mencapai US$ 2,5 triliun. Sementara pangsa ekspor AS hanya 

mengusai 8,4% (US$ 129,89 miliar) dari keseluruhan pasar impor China 

yang mencapai US$ 1,54 triliun (UN Comtrade, 2018). Sepuluh (10) 

komoditas terbesar ekspor produk-produk AS ke China berupa pesawat 

udara (12,5%); biji minyak dan buah berminyak (9,9%); kendaraan 

(9,89%); mesin dan peralatan listrik (9,28%); reaktor nuklir, boiler dan 

mesin (8,38%); optik, fotografi dan sinematografi (8,34%); bahan bakar 

mineral (6,59%); plastik (4,38%); bubur kayu (2,58%); dan kayu (2,46%) 

Komoditas tersebut merupakan barang modal yang digunakan China 

untuk memperkuat industri di dalam negeri. (lihat grafik 4)
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Grafik 4. Struktur Ekspor dari Amerika Setikat Ke China Tahun 2017

Sumber: United Nations International Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/

Statistics Division (diolah), 2018

Disisi lain, AS juga mengimpor produk-produk China berupa mesin dan 

peralatan listrik (27%); reaktor nuklir, bolier dan mesin (22%); perabotan 

(6,6%); mainan (5,08%); plastik (4,45%); kendaraan (2,95%); aksesori 

pakaian (2,83%) alas kaki (2,82%) dan optik, fotografi, sinemafotografi 

(2,4%). Struktur impor AS menunjukkan bahwa barang impor dari China 

sebagian besar produk akhir (barang jadi) atau impor AS lebih condong 

untuk kepeluan konsumtif di dalam negeri. (Lihat grafik 5) 
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Grafik 5. Struktur Impor Amerika Setikat dari China Tahun 2017

Sumber: United Nations International Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/

Statistics Division (diolah), 2018

Perang dagang saat ini tidak hanya terjadi antara AS dan China, namun 

berkembang menjadi perang dagang global. AS melakukan evaluasi 

perdagangan dan mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif  10-25% 

bea masuk berbagai barang dari negara-negara mitra dagang untuk 

menekan defisit perdagangan. Perang dagang ini sudah melibatkan 

banyak negara diantaranya China, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Uni 

Eropa dan negara-nagara lainnya.

Hubungan Perdagangan Indonesia, China dan Amerika 
Serikat

Sebelum menganalisis dampak perang dagang saat ini terhadap 

perekonomian Indonesa, kita perlu melihat seberapa besar hubungan 

ekonomi Indonesia dengan kedua negara tersebut. Hubungan ekonomi 

antara Indonesia dan China dalam beberapa tahun terakhir semakin 

meningkat di berbagai sektor khususnya pada bidang perdagangan 

dan investasi. Nilai total perdagangan Indonesia-China hingga oktober 

2018 mencapai  US$ 59,44 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2017 

sebesar US$ 58,84 miliar. Indonesia mengalami peningkatan defisit 

perdagangan dengan China yang mencapai US$ -14,21 miliar. Nilai 

ekspor Indonesia hanya sebesar US$ 22,61 miliar sedangkan nilai impor 

produk dari China mencapai US$ 36,82 miliar.
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Grafik 6. Perkembangan Nilai Perdagangan Indonesia-China (Ribu US$)

Sumber: Kementerian Perdagangan RI, data sampai okt 2018

Selama periode 2013-2017, nilai perdagangan Indonesa-China meningkat 

rata-rata sebesar 2,19% pertahun, dengan terjadi penurunan ekspor rata-

rata -0,05% dan terjadi peningkatan rata-rata nilai impor sebesar 3,74%. 

Kenaikan nilai perdagangan setiap tahun rata-rata sebesar 12,67%. Pada 

tahun 2017, ekspor komoditas Indonesia ke China memiliki kontribusi 

sebesar 13,6% (US$ 23,08 miliar) dari total nilai ekspor Indonesia sebesar 

US$ 168 miliar, sedangkan nilai impor Indonesia dari China memiliki 

kontribusi sebesar 21% US$ 35,77 miliar dari total komoditas impor 

Indonesia sebesar US$ 157 miliar (UN Comtrade, 2018). 

Struktur komoditas barang impor Indonesia dari China terdiri dari mesin 

dan peralatan listrik (20%); boiler, mesin dan pelatan mekanik (20%); besi 

baja (6,19%); plastik (3,77%); bahan kimia organik (3,44%); filamen (2,19%); 

bahan kimia anorganik (2,04%); pupuk (1,97%); dan kendaraan (1,83%). 

Sedangkan untuk komoditas barang ekspor Indonesia ke China terdiri 

dari bahan bakar mineral (30%); lemak dan minyak hewani (14,1%); besi 

dan baja (8,82%); bubur kayu (7,41%); Karet (5,39%); aneka macam produk 

kimia (3,52%); kayu (3,27%); bijih terak dan abu (3,25%); bahan kimia 

organik (3,54%); dan alas kaki (2,08%).
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Sumber: United Nations International Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/

Statistics Division (diolah), 2018

Sementara itu, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika 

Serikat dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan. Nilai 

perdagangan Indonesia-AS hingga oktober 2018 mencapai US$ 23,96 

miliar atau mengalami surplus perdagangan sebesar US$ 6,99 miliar. 

Nilai ekspor Indonesia sebesar US$ 15,47 miliar, sedangkan nilai 

impor dari AS sebesar US$ 8,48 miliar. Selama periode 2013-2017, 

nilai perdagangan Indonesa-AS hanya meningkat rata-rata sebesar 

0,39% pertahun, dengan peningkatan ekspor rata-rata 2,3% dan terjadi 

penurunan rata-rata nilai impor sebesar -3,27%.
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Grafik 7. Perkembangan Nilai Perdagangan Indonesia-AS (Ribu US$)

Sumber: Kementerian Perdagangan RI, data sampai okt 2018

Pada tahun 2017, ekspor komoditas Indonesia ke AS memiliki kontribusi 

sebesar 10,5% (US$ 17,8 miliar) dari total nilai ekspor Indonesia sebesar 

US$ 168 miliar, sedangkan nilai impor komoditas Indonesia dari AS 

memiliki kontribusi sebesar 5,22% (US$ 8,21) miliar dari total impor 

Indonesia sebesar US$ 157 miliar (UN Comtrade, 2018). 

Sumber: United Nations International Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statis-

tics Division (diolah), 2018
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Struktur komoditas barang impor Indonesia dari AS terdiri dari bijih 

minyak dan buah-buahan (20%); boiler, mesin dan peralatan mekanik 

(20%); residu dan limbah dari industri makan (6,19%); kapas (3,77%); 

bahan bakar mineral (3,44%); sereal (2,19 pesen); bubur kayu (2,04%); 

mesin dan peralatan listrik (2,0%); pesawat udara (1,97%) dan plastik 

(1,83%). Sedangkan untuk komoditas barang ekspor Indonesia ke AS 

terdiri dari aksesoris pakaian dan pakain (11,9%); artikel aksesoris 

pakaian dan pakain (11,2%); karet (10,3%); alas kaki (7,48%); ikan dan 

krustasea (6,95%), mesin dan peralatan listrik (5,73%); bahan bakar 

mineral (3,9%); mebel (3,85%) dan boiler, mesin dan peralatan mekanik 

(3,78%).

Dampak Perang Dagang Terhadap Perekonomian Indonesia

Perang dagang yang dimulai oleh Amerika Serikat terhadap China dan 

menyebar ke berbagai negara khususnya negara yang menyebabkan 

terjadi nya defisit perdagangan dengan AS akan berdampak secara 

langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Sampai 

saat ini dampak tersebut sudah mulai terasa terhadap perekonomian 

nasional. Namun demikian, keberlanjutan perang dagang ini akan 

memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian 

Indenesia dalam jangka pendek dan menengah. 

Dampak perang dagang saat ini belum terlalu berpengaruh terhadap 

nilai transaksi ekspor di Indonesia ke berbagai negara khususnya 

AS. Nilai ekspor hingga november 2018 tercatat sebesar US$ 165,8 

miliar atau mengalami peningkatan 7,67% dibandingkan tahun 2017 

sebesar US$ 153,9 miliar. Sektor non migas menjadi penopang utama 

kenaikan ekspor yang mencatat kenaikan 7,47%. Namun demikian, 

perlu dicermati bahwa Indonesia merupakan negara pada urutan ke 16 

penyumbang defisit neraca perdagangan AS. Produk ekspor Indonesia 

ke AS sebagaian besar merupakan produk tekstil dan kerajinan yang 

terdiri pakaian dan aksesoris pakaian, alas kaki, mebel dan lain-lain 

yang menjadi komoditi yang akan diusulkan mengalami kenaikan tarif. 

Kenaikan tarif tersebut akan meningkatkan harga dan menurunkan 

daya saing produk. Tidak terserapnya produk ekspor indutri akan 

mendorong melambatnya pertumbuhan ekonomi. 
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Dari sisi impor, perang dagang AS-China telah memberikan dampak 

negatif perekonomian yakni terjadinya penngkatan jumlah barang 

impor yang masuk ke Indonesia. Sampai dengan November 2018 

jumlah nilai impor barang masuk ke Indonesia sebesar US$ 173,32 

miliar atau mengalami peningkatan sebesar 22,16% dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun 2017. Peningkatan impor Indonesia 

didorong oleh kenaikan nilai impor non migas cukup besar dari US$ 

120,12 miliar tahun 2017 menjadi US$ 145,51 miliar tahun 2018. Nilai 

defisit perdagangan Indonesia dengan negara lain mencapai US$ -7,51 

miliar. Terjadi penurunan penerimaan dalam neraca perdagangan yang 

signifikan khususnya pada penerimaan non migas pada tahun 2018. 

Perang dagang antara AS-China mendorong banyak negara mencari 

pasar baru untuk pemasaran produk hasil industri di dalam negerinya. 

Dampaknya adalah semakin banyak produk-produk luar negeri yang 

masuk ke dalam negeri.  Dampak lain dari peningkatan impor barang 

terhadap perekonomian adalah semakin melebarnya defisit transaksi 

berjalan dan berkurangnya cadangan devisa negara.

Tabel 5. Neraca Perdagangan Indonesia

NO Uraian Jan-Nov* Perub.(%) 
2018/2017 2017 2018 

I E K S P O R 153.963,60 165.807,70 7,69 
  - M I G A S 14.247,90 15.658,50 9,9 
  - NON M I G A S 139.715,70 150.149,20 7,47 
II I M P O R 141.881,10 173.323,10 22,16 
  - M I G A S 21.753,10 27.812,00 27,85 
  - NON M I G A S 120.128,00 145.511,10 21,13 
III Total 295.844,70 339.130,80 14,63 
  - M I G A S 36.001,00 43.470,50 20,75 
  - NON M I G A S 259.843,70 295.660,30 13,78 
IV NERACA 12.082,50 -7.515,40 -162,2 
  - M I G A S -7.505,20 -12.153,50 -61,93 
  - NON M I G A S 19.587,70 4.638,10 -76,32 

 

Sumber: Kementerian Perdagangan RI, data sampai Nov 2018

Seiring dengan meningkatnya impor barang yang masuk, kondisi 

perekonomian dan industri di dalam negeri juga terdampak. Laju 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan 

3 tahun 2018 tumbuh lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya. 

PDB Indonesia atas dasar harga berlaku tumbuh 4,05%. Perlambatan 
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pertumbuhan ekonomi ini juga dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan 

impor.

Tabel 6. Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2018

Tahun 
Harga Konstan (Rp.) TD 2010 Harga Berlaku (Rp.) 

PDB (Milyar) Perubahan 
(%) PDB (Milyar) Perubahan 

(%) 
Tw1 2.498.569,20 -0,41 3.506.585,80 0,46 
Tw2 2.603.697,00 4,21 3.686.210,50 5,12 
Tw3 2.684.193,60 3,09 3.835.607,40 4,05 

 

Sumber: Kementerian Perdagangan RI, data sampai Nov 2018

Selain dampak negatif, perang dagang ini juga memberikan peluang 

bagi indonesia untuk memperluas ekspor dan investasi dari negara-

negara lain. Kebijakan AS menaikkan tarif dari berbagai komoditas 

dari sejumlah negara memberikan kesempatan kepada produk-

produk dalam negeri untuk bersaing dengan produk China, Korea 

Selatan, Malaysia dan Uni Eropa. Dari sisi investasi, para investor akan 

menghitung ulang biaya, distribusi dan pemasaran hasil produksi 

dari kebijakan perang dagang antar negara ini. Akan terjadi potensi 

pemindahan basis produksi atau pemindahan investasi oleh investor, 

maka indonesia harus bersiap dengan kemungkinan tersebut. 

Rekomendasi 

Perang dagang AS-China memberikan dampak yang negatif bagi 

perekonomian khususnya pada kinerja ekspor dan impor Indonesia 

serta perekonomian secara keseluruhan. Perlu dilakukan berbagai 

langkah antisipasi mengurangi dampak negatif perang dagang ini. 

Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah 

diantaranya sebagai berikut:

Mengevaluasi kebijakan ekspor dan impor Indonesia khususnya dalam 

merespon perang dagang AS-China.

Mengevaluasi besaran tarif bea masuk barang-barang dari luar negeri 

untuk melindungi industri di dalam negeri, khususnya barang-barang 
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impor produk akhir atau belanja konsumtif serta barang-barang yang 

memiliki subtitusi di dalam negeri.

Mengevaluasi besaran pajak ekspor berbagai komoditas Indonesia 

untuk mendorong peningkatan ekspor dan daya saing produk.

Melakukan promosi dagang dan investasi ke berbagai negara 
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Pengantar

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkenalkan 

Dana Desa (DD) sebagai Dana Transfer dari Pemerintah ke Desa melalui 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana Desa mulai dialokasikan pada 

tahun anggaran 2015 dengan formula alokasi yang ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah. Dana Desa mulai didistribusikan pada tahun 

2015 dengan jumlah sebesar Rp 20,7 Triliun. Jumlah tersebut terus 

meningkat hingga menjadi Rp 60 Triliun di tahun 2017 dan 2018 dan 

Rp 70 triliun di tahun 2019. Dana Desa diperkirakan akan meningkat 

terus sejalan dengan peningkatan pendapatan Negara dan jumlah Dana 

Transfer ke Daerah, namun alokasi jumlah Dana Desa ditetapkan tidak 

boleh melebihi sepuluh persen dari alokasi Dana Transfer ke Daerah di 

dalam APBN. 

Dengan Dana Desa dan jumlah yang semakin membesar, diperkirakan 

akan mengubah distribusi dana antar daerah dan antar wilayah, 

mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan, serta 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah. Riset dan analisis 

keterkaitan Dana Desa dengan pengentasan kemiskinan dan 

pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat sedikit. Diperlukan 

ANALISIS DANA DESA DAN 
HUBUNGANNYA DENGAN KE-
MISKINAN, KESENJANGAN DAN 
PERTUMBUHAN EKONOMI

Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc.
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat
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evaluasi terhadap distribusi Dana Desa yang sudah berjalan, paling 

tidak dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) mengingat jumlah yang 

semakin membesar. Studi ringkas ini bertujuan untuk menganalisis 

keterkaitan Dana Desa dengan tingkat dan kedalaman kemiskinan 

di daerah, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan 

pengalokasian dan penggunaan Dana Desa. 

Kerangka Teori dan Penelitian Sebelumnya

Desentralisasi fiskal gelombang kedua1, barangkali merupakan 

terminologi yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi yang 

terjadi di Indonesia sejak diterapkannya Undang-Undang No 6 Tahun 

2014 Tentang Desa. Undang-undang mengharuskan Pemerintah untuk 

mengalokasi dana di APBN sebesar 10% dana transfer ke daerah untuk 

Desa. Selain itu, Kabupaten/Kota juha harus mengalokasikan minimum 

sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) 

yang diterimanya untuk Desa. Kedua jenis data tersebut (Dana Desa 

dari APBN dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota menyediakan 

jumlah dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah 

Desa secara otonom.

Desentralisasi Fiskal dapat diimplementasikan dengan dua pendekatan. 

Pertama yaitu melakukan desentralisasi kewenangan untuk mengelola 

pajak. Kedua adalah desentralisasi kewenangan untuk melakukan 

pengeluaran. Dalam kasus Pemerintahan Desa di Indonesia, pendekatan 

pertama sangat tidak mungkin untuk dilakukan karena tidak ada 

penugasan kewenangan perpajakan ke Desa. Yang terjadi hanyalah 

desentralisasi pengeluaran untuk fungsi tertentu yang didelegasikan 

ke Desa. Fungsi secara umum dari Pemerintahan Desa sudah ditetapkan 

dalam Undang-Undang Desa dan diikuti dengan penyediaan dana, 

namun detailnya masih perlu diperjelas. Kebijakan lebih lanjut mengenai 

detail fungsi pemerintahan desa diperlukan.

1  Desentralisasi Fiskal pertama di di Indonesia terjadi tahun 2001, ditandai dengan peningkatan secara 

drastis dana transfer  ke daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan desentralisasi kewenangan, terutama untuk 

pembayaran gaji sekitar 1,1 juta PNS Pusat yang dijadikan PNS Daerah (Handra, 2005).
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Dari sudut pandang ekonomi, tujuan utama dari desentralisasi fiskal 

adalan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penyediaan 

layanan publik lokal yang lebih efisien dan efektif. Pendekatan 

desentralisasi pertama (kewenangan perpajakan) dicapai melalui model 

penyediaan layanan publik lokal yang dikemukakan Tiebout (1956). 

Tiebout mengasumsikan rumahtangga mudah berpindah-pindah dan 

memutuskan untuk tinggal di lokasi yang cocok dengan preferences 

mereka tentang pajak dan barang/jasa yang disediakan. Model tesebut 

menjelaskan bawah pemerintah lokal berkompetisi dalam menawarkan 

tingkat/jenis layanan yang disediakan dan tingkat pajak yang dikenakan 

dan masyarakat memilih dengan kakinya (choose by their feet). 

Pendekatan kedua dari desentralisasi fiskal dipengaruhi oleh teori 

desentralisasi Oates yang menyatatakan bahwa penyelenggaraan 

desentralisasi memaksimumkan kesejahteraan sosial karena adanya 

perbedaan preferensi antara wilayah dan ketiadaan efek spill-over (Oates, 

1972). Asumsi dari teori Oates adalah bahwa sentralisasi menyediakan 

barang publik yang seragam dan Pemerintah berjalan untuk 

memaksimumkan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, kedua 

teori (Tiebout dan Oates) menyediakan kerangka teori untuk mencapai 

alokasi sumber daya yang efisien melalui kebijakan desentralisasi.

Dalam konteks Dana Desa di Indonesia yang sudah dialokasi sejak 2015 

hingga sekarang, diperkirakan akan berdampak terhadap beberapa 

variabel makro. Penyaluran Dana Desa akan meningkatkan sumber 

fiskal desa untuk melaksanakan pembangunan serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap 

layanan pendidikan, kesehatan dan kemudahan transportasi. Seterusnya 

Dana Desa berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber 

pendanaan usaha mikro dan kecil melalui program pemberdayaan, 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi warga 

desa. Peningkatan kegiatan ekonomi ini pada akhirnya berpotensi 

untuk meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan dan 

mengurangi kemiskinan di perdesaan. Selain Dana Desa, menurut No 6 

Tahun 2014, Pemerintah Daerah juga harus menyalurkan Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang bersifat mandatory untuk mendanai belanja aparatur 

desa. ADD dipastikan mengurangi sumber fiskal Daerah untuk mendanai 

program/kegiatan lintas desa dan kecamatan seperti perbaikan jalan 



68 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan 
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

kabupaten. Sehingga juga berpotensi menurunkan kinerja daerah secara 

keseluruhan. 

Penelitian emperis sebelumnya terkait dengan implikasi dari gelombang 

desentalisasi fiskal kedua di Indonesia ini masih sangat sedikit, karena 

baru saja dimulai. Penelitian yang sudah ada terkait dengan distribusi 

dana dan formula distribusi Dana Desa tersebut, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Lewis (2015) dan Rochim, dkk (2016) yang menganalisis 

formula mendistribusikan Dana Desa dan dampaknya terhadap 

distribusi dana antar Desa di Indonesia. Penelitian ini melanjutkan 

studi sebelumnya yang dilakukan Handra, dkk (2016) yang fokus 

kepada analisis formula Dana Desa dan kaitannya dengan program 

penanggulangan kemiskinan dengan kesimpulan bahwa “formula Dana 

Desa menghasilkan distribusi dana yang timpang antar kabupaten/kota 

dan antar wilayah serta kurang adil jika dikaitkan dengan kebutuhan 

Dana Desa untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan peningkatan 

akses penduduk miskin terhadap layanan publik”. 

Metodologi 

Unit Analisis dari penelitian ini adalah pada level Propinsi. Analisis 

kuantitatif dilakukan, baik inferensial maupun deskriptif yang 

didukung oleh data sekunder. Data yang digunakan untuk analisis 

adalah data sekunder tiga tahun terakhir (2015-2017) tentang Dana Desa 

yang didapatkan dari web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Kemudian indikator perekonomian berupa pertumbuhan PDRB, tingkat 

dan kedalaman kemiskinan, dan data kependudukan sebagian besar bisa 

didapatkan dari web Badan Pusat Statistik.

Analisis Korelasi 

Untuk menganalisis hubungan Dana Desa dengan kemiskinan, 

ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah digunakan 

pendekatan parsial, dimana yang diukur adalah korelasi antara (i) dana 

ke daerah akibat adanya Dana Desa terhadap (ii) penurunan jumlah 

penduduk miskin, (iii) gini rasio, (iv) indeks kedalaman kemiskinan 

di daerah dan (v) pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis korelasi 

dilakukan antara variabel Dana Desa per kapita dengan dengan variabel 
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penurunan jumlah penduduk miskin dan perubahan indeks kedalaman 

kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Analisis Deskriptif

Selain itu juga dilakukan analisis deskriptif terhadap data sekunder yang 

tersedia, terutama untuk melakukan mapping terhadap distribusi Dana 

Desa dengan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Hasil Penelitian dan Analisis

Dana Desa dan Kemiskinan 

Analisis korelasi antara Dana Desa (diwakili oleh variabel Ln Dana Desa 

per kapita) dengan penurunan kemiskinan di Perdesaan  (prosentase 

penurunan kemiskinan di Perdesaan year on year pada maret 2016) 

memperlihatkan bahwa Dana Desa per kapita tahun 2015 memiliki 

korelasi positif dan signifikan dengan penurunan kemiskinan (r=0,55). 

Korelasi positif dan sedikit di atas 0,5 (signifikan) memperlihatkan 

bahwa daerah Propinsi yang menerima Dana Desa per kapita yang 

relatif besar mengalami penurunan kemiskinan di perdesaan yang besar 

juga untuk tahun 2015.
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Sedangkan untuk Dana Desa 2016, analisis korelasi menunjukkan 

hubungan yang tidak signifikan antara Dana Desa per kapita 2016 

dengan prosentase penurunan kemiskinan di perdesaan pada semester 

I 2017. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa meskipun Dana Desa 

sudah semakin besar di tahun 2016, namun tidak berasosiasi dengan 

penurunan kemiskinan di perdesaan.

Dana Desa dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Dana Desa juga diduga berkorelasi dengan penurunan kedalaman 

kemiskinan di perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dihitung 

oleh BPS setiap semester dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas). Angka yang sudah dirilis terakhir adalah pada bulan maret 

2017. P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi 

nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis 

kemiskinan (BPS). Hasil analisis korelasi antara Dana Desa per kapita 

yang diterma propinsi pada tahun 2016 dengan perubahan P1 perdesaan 

(selisih P1 Perdesaan tahun 2017 dengan 2016) memperlihatkan 

hubungan yang negatif (-0,523) dan signifikan. Dari hasil ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Dana Desa 2016 berkorelasi negatif dengan 

penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Angka korelasi sebesar 

0,523 memperlihatkan bahwa Dana Desa 2016 berpotensi menurunkan 

kedalaman kemiskinan di perdesaan.
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Dana Desa dan Ketimpangan 

BPS mengeluarkan data Gini Koefisien per propinsi untuk perdesaan, 

perkotaan dan keduanya. Dalam penelitian ini digunakan data Gini 

Koefisien perdesaan, dengan asumsi bahwa Dana Desa mempengaruhi 

gini koefisien di perdesaan. Analisis ini mengukur hubungan antara 

Dana Desa per kapita yang diterima oleh Propinsi dengan Perubahan 

Gini Koefisien (Delta Gini) perdesaan. Delta Gini 2017-2016 diukur 

dengan selisih antara Gini 2017 (pada bulan maret 2017) dengan Gini 

2016 (pada bulan maret) dan Delta Gini 2016-2015 merupakan selisih 

antara Gini 2016 dengan Gini 2015. Artinya jika Delta Gini bernilai 

positif mengindikasikan terjadinya peningkatan ketimpangan, jika 

Delta Gini bernilai negatif memperlihatkan terjadinya penurunan 

ketimpangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika terdapat 

hubungan yang signifikan dan positif antara Dana Desa per kapita 

dengan Delta Gini, berarti daerah yang menerima Dana Desa per 

kapita tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan ketimpangan dan 

sebaliknya hasil analisis korelasi antara Dana Desa per kapita (2015 dan 

2016) dengan perubahan gini koefisien (Delta Gini 2015 ke 2016 dan 

Delta Gini 2016 ke 2017) memperlihatkan bahwa hubungan antara Dana 

Desa dengan ketimpangan tidak signifikan (lihat tabel 3). Meskipun 

demikian, jika diperhatikan tandanya, hubungan Dana Desa per kapita 

dengan Delta Gini Perdesaan tahun 2015 terlihat negatif. Artinya ada 
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sinyal bahwa distribusi Dana Desa 2016 berkorelasi dengan penurunan 

ketimpangan namun tidak signifikan untuk mengambil kesimpulan. 

Untuk tahun Dana Desa 2016, sinyalnya justru terbalik, yaitu korelasi 

antara Desa Desa per kapita dengan Delta Gini Perdesaan tahun 2016 

bertanda positif, yang berarti ada sinyal distribusi Dana Desa justru 

meningkatkan ketimpangan, namun tidak signifikan untuk menarik 

kesimpulan.
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Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi

Analisis ini mengambarkan hubungan antara Dana Desa per kapita 

yang diterima oleh Propinsi dengan pertumbuhan ekonomi. Data 

pertumbuhan ekonomi per propinsi tahun 2015 didapatkan dari situs 

BPS sedangkan data pertumbuhan ekonomi Propinsi tahun 2016 adalah 

data yang didapatkan dari Laporan Nusantara Kajian Ekonomi dan 

Keuangan Regional yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan dirilis pada 

Februari 2017.
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Analisis korelasi antara Dana Desa per kapita (2015 dan 2016) dengan 

pertumbuhan ekonomi (2015 dan 2016) memperlihatkan bahwa 

hubungan antara Dana Desa dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi 

tidak signifikan baik untuk tahun 2015 maupun untuk tahun 2016 

(lihat tabel 4). Jika diperhatikan tandanya (sign), Dana Desa tahun 2016 

berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi 2016, namun tidak 

cukup signifikan untuk mengambil kesimpulan tersebut. Untuk tahun 

2015, sama sekali tidak bisa dilihat tandanya, karena nilai korelasinya 

mendekati nol.

Pemetaan Kinerja Propinsi Dan Kaitannya Dengan 
Distribusi Dana Desa

Distribusi Dana Desa dan Penurunan Kemiskinan

Pada tabel 5 dihasilkan matriks yang mengelompokkan Propinsi ke 

dalam empat kuadran untuk data tahun 2016. Kuadran I adalah Propinsi 

yang meneria Dana Desa Per kapita di bawah rata-rata nasional 

namun mengalami penurunan kemiskinan di atas rata-rata nasional. 

Dengan kata lain Propinsi di kuadran I ini adalah propinsi yang kinerja 

penurunan kemiskinannya baik dan terutama bukan didorong oleh 

Dana Desa

Propinsi pada kuadran II adalah Propinsi yang penurunan 

kemiskinannya sejalan dengan besaran Dana Desa yang diterima (Dana 

Desa per kapita di atas rata-rata nasional dan penurunan kemiskinan 

juga di atas rata-rata nasional) 

Propinsi pada kuadran III (sama halnya dengan kuadran II) adalah 

Propinsi yang penurunan kemiskinannya juga sejalan dengan besaran 

Dana Desa yang diterima (Dana Desa per kapita di bawah rata-rata 

nasional dan penurunan kemiskinan juga di bawah rata-rata nasional) 

Propinsi pada kuadran IV adalah Propinsi yang kinerja Dana Desanya 

rendah dikaitkan dengan penurunan kemiskinannya. Dana Desa per 

kapita yang diterima di atas rata-rata nasional, namun penurunan 

kemiskinan juga di bawah rata-rata nasional. Jumlahnya jauh lebih 

banyak dari Propinsi pada kuadran I.
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Jumlah terbanyak adalah pada Kuadran IV yaitu 12 Propinsi 

yang memperlihatkan bahwa Dana Desa belum optimal untuk 

mendorong pengentasan kemiskinan. Pengelompokkan ini sekaligus 

mengkonfirmasi hasil analisis korelasi yang hanya pada level 0,55 (tidak 

cukup kuat).

Tabel 5. Matriks Pengelompokan Daerah Berdasarkan Distribusi DD dan 
Penurunan Kemiskinan

 DD Per kapita dibawah 
rata-rata nasional 

DD 2016 Per kapita di atas 
rata-rata nasional 

Penurunan Jumlah 
Kemiskinan di atas 
rata-rata nasional 
(2016) 

                 I 
     Bali  
     Riau  
     Sulawesi Selatan  
     Jawa Barat  
     Banten  
     Jawa Timur  

                II 
     Sulawesi Utara  
     Kalimantan Tengah  
     Sulawesi Tenggara  
     Jambi  
     Sulawesi Barat  
     Kalimantan Barat  
     Sumatera Utara  

Penurunan Jumlah 
Kemiskinan di bawah 
rata-rata nasional 
(2016) 

               III 
     Nusa Tenggara Barat  
     Jawa Tengah  
     Kalimantan Timur  
     DI Yogyakarta  
     Lampung  
     Kepulauan Riau                             
     Bangka Belitung  
     Sumatera Barat  
 

                  IV 
     Kalimantan Selatan  
     Aceh  
     Sumatera Selatan  
     Gorontalo  
     Nusa Tenggara Timur  
     Papua Barat  
     Bengkulu  
     Maluku  
     Sulawesi Tengah  
     Papua  
     Maluku Utara  
     Kalimantan Utara  

 
Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah

Distribusi Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi

Selanjutkan pada tabel 6 dihasilkan matriks yang mengelompokkan 

Propinsi ke dalam empat kuadran untuk data tahun 2016. Kuadran I 

adalah Propinsi yang meneria Dana Desa Per kapita di bawah rata-rata 

nasional namun mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata 

nasional. Dengan kata lain Propinsi di kuadran I ini adalah propinsi 

yang pertumbuhan ekonominya tidak didukung oleh Dana Desa.

Propinsi pada kuadran II adalah Propinsi yang pertumbuhan 

ekonominya sejalan dengan besaran Dana Desa yang diterima (Dana 
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Desa per kapita di atas rata-rata nasional dan pertumbuhan ekonomi 

juga di atas rata-rata nasional) 

Propinsi pada kuadran III (sama halnya dengan kuadran II) adalah 

Propinsi yang pertumbuhan ekonominya juga sejalan dengan besaran 

Dana Desa yang diterima (Dana Desa per kapita di bawah rata-rata 

nasional dan pertumbuhan ekonomi juga di bawah rata-rata nasional) 

Propinsi pada kuadran IV adalah Propinsi yang kinerja Dana Desanya 

rendah dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dana Desa per kapita 

yang diterima di atas rata-rata nasional, namun pertumbuhan ekonomi 

di bawah rata-rata nasional. 

Jumlah terbanyak berada pada kuadran II, artinya terdapat 15 propinsi 

yang pertumbuhan ekonominya didorong juga oleh Dana Desa. Namun 

secara statistik hubungan tersebut belum signifikan untuk pengambilan 

kesimpulan

Tabel 6. Matriks Pengelompokan Propinsi Tahun 2016

 DD 2016 Per kapita di 
bawah rata-rata nasional 

DD 2016 Per kapita di atas 
rata-rata nasional 

Pertumbuhan Ekonomi 
di atas rata-rata 
nasional (2016) 

I 
Sulawesi Selatan  
Bali  
Nusa Tenggara Barat  
Jawa Barat  
Jawa Timur  
Jawa Tengah  
Banten  
Kepulauan Riau  
Sumatera Barat  
 

II 
Sulawesi Tengah  
Papua  
Sulawesi Tenggara  
Gorontalo  
Kalimantan Tengah  
Jambi  
Sulawesi Utara  
Sulawesi Barat  
Maluku Utara  
Maluku  
Bengkulu  
Nusa Tenggara Timur  
Kalimantan Barat  
Sumatera Utara  
Sumatera Selatan  

Pertumbuhan Ekonomi 
di bawah rata-rata 
nasional (2016) 

III 
Lampung  
DI Yogyakarta  
Bangka Belitung  
Riau  
Kalimantan Timur  

IV 
Papua Barat  
Kalimantan Selatan  
Aceh  
Kalimantan Utara  
 

 Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah
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Sebaliknya terdapat empat Propinsi yang tetap berada di kuadran 

IV, yang berarti kinerja penurunan kemiskinan dan pertumbuhan 

ekonominya di bawah rata-rata nasional meskipun mendapat Dana 

Desa per kapita di atas rata-rata nasional, yaitu:

1. Propinsi Aceh

2. Propinsi Kalimantan Selatan

3. Propinsi Papua Barat

4. Propinsi Kalimantan Utara

Kesimpulan dan Rekomendasi

Analisis data sekunder dengan metode korelasi menunjukkan bahwa 

hubungan distribusi Dana Desa dengan penurunan kemiskinan sangat 

lemah dan tidak bisa disimpulkan. Penelitian ini mendeteksi adanya 

hubungan positif antara distribusi Dana Desa dengan penurunan 

tingkat kemiskinan pada tingkat Propinsi untuk Dana Desa 2015 (yang 

berkorelasi positif dengan penurunan kemiskinan pada Maret 2016). 

Namun hubungan positif itu tidak berlanjut untuk Dana Desa 2016 

(korelasinya dengan penurunan kemiskinan pada Maret 2017 tidak 

signifikan). Selanjutnya analisis korelasi antara Dana Desa dengan 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 pada tingkat propinsi 

menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan. Artinya, 

penelitian ini belum dapat menyimpulkan keterkaitan Dana Desa 

dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, hasil analisis korelasi antara Dana Desa 2016 dengan indeks 

kedalaman kemiskinan tahun 2017 di tingkat propinsi menunjukkan 

bahwa distribusi Dana Desa berkorelasi dengan penurunan kedalaman 

kemiskinan di perdesaan. Analisis data sekunder antara Dana Desa 

dengan gini koefisien di perdesaan pada tingkat Propinsi menunjukkan 

hubungan keduanya tidak signifikan. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa distribusi Dana Desa tidak punya asosiasi dengan penurunan 

ketimpangan di perdesaan, meskipun data 2015 dan 2016 menunjukkan 

terjadinya penurunan ketimpangan secara nasional. 
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Rekomendasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat hubungan 

Dana Desa terhadap penurunan kemiskinan, namun korelasinya sangat 

lemah. Temuan ini terkonfirmasi oleh penelitian Handra dkk (2016) yang 

menyimpulkan bahwa formula Dana Desa kurang tepat mengakomodasi 

kebutuhan Dana Desa untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Untuk 

itu, sangat penting untuk terus memperbaiki formula distribusi Dana 

Desa jika menginginkan dampak yang lebih optimal untuk penurunan 

tingkat kemiskinan.

Lemahnya dampak Dana Desa terhadap kemiskinan juga terlihat 

disebabkan oleh kinerjanya yang berbeda antar Propinsi, sebagaimana 

terlihat dari matriks pengelompokkan. Terdapat Propinsi yang kinerja 

penurunan kemiskinannya di bawah rata-rata nasional, padahal jumlah 

Dana Desa per kapita yang diterima di atas rata-rata nasional. Untuk 

daerah-daerah tersebut, perlu dilakukan supervisi yang lebih baik agar 

Dana Desa lebih berdampak terhadap penurunan kemiskinan.
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Dana transfer ke daerah merupakan salah satu bentuk pembagian 

kewenangan pada daerah. Tujuannya adalah untuk dapat melakukan 

pembangunan ekonomi sesuai dengan kearifan lokal di masing-

masing daerah, sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. 

Desentralisasi fiskal salah satunya adalah bertujuan untuk dapat 

menyebarkan titik-titik pertumbuhan agar tidak terkonsentrasi di pusat 

saja, melainkan tersebar di seluruh daerah di penjuru Indonesia. Dengan 

adanya transfer dana ke desa yang merupakan kebijakan pemerintah 

sejak tahun 2015, pemerintah bermaksud untuk menyebar titik 

pertumbuhan melalui pembangunan di desa, bukan hanya di daerah 

perkotaan. 

Instrumen utama dari penyebaran titik pertumbuhan tersebut adalah 

desentralisasi fiskal. Sumber daya pemerintah dalam bentuk APBN dan 

kewenangannya didistribusikan ke daerah dan desa melalui kebijakan 

dana transfer ke daerah yakni dana perimbangan, dana otonomi khusus 

dan dana insentif daerah. Kemudian untuk desa, terdapat Dana Desa. 

Masing-masing dirancang untuk tujuan tertentu, yang intinya adalah 

menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan, 

memberikan stimulus yang bersifat lokal kedaerahan untuk mampu 

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan dana-

ANALISIS PENGGUNAAN EFEK-
TIVITAS DANA DESA DI DAERAH

Dr. Rudi Purwono
Ekonom Kementerian Provinsi Jawa Timur
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dana tersebut dikelola oleh pemerintah daerah dan desa, yang diawasi 

oleh pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta juga masyarakat.

Dana Desa merupakan salah satu inovasi dalam kebijakan pemerintah, 

yakni mengatasi permasalahan pembangunan langsung ke tempat 

dimana permasalahan tersebut terjadi. Dana Desa diberikan sejak tahun 

2015, yang kini telah membawa manfaat yang banyak bagi masyarakat. 

Menurut data dari Kementerian Keuangan (2017), Dana Desa terus 

meningkat. Tahun 2015 Dana Desa yang dikucurkan pemerintah 

sebesar Rp 20,8 Triliun, naik di tahun 2016 menjadi Rp 46,9 Triliun, yang 

kemudian naik lagi di tahun 2017 menjadi Rp 58,2 Triliun. Tahun 2018 

Dana Desa yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 60 Triliun. Per 1 

Maret tahun 2018 untuk tahun anggaran 2017, sebesar 96% Dana Desa 

sudah tersalurkan. Artinya, proses penyaluran Dana Desa telah optimal.

Melihat besarnya jumlah Dana Desa, maka efektivitasnya pada 

pencapaian indikator tujuan perlu dianalisis lebih dalam. Dengan 

adanya Dana Desa telah banyak infrastruktur di desa yang terbangun, 

diantaranya PAUD yang pada tahun 2017 secara nasional telah ada 

28.792 Unit. Kemudian Pasar Desa yang telah terbangun 16.794 Unit di 

tahun 2017, dan lain sebagainya. Rasio Gini di pedesaan secara nasional 

menurun dari 0,34 di tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017, artinya ada 

progress pencapaian penanggulangan ketimpangan di desa. Kemudian 

persentase penduduk miskin nasional di desa menurun, dengan baseline 

tahun 2014 sebesar 14,17% maka di tahun 2018 (per maret) turun 

menjadi 13,20%. Capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa Dana 

Desa memberikan dampak bagi pembangunan di desa, yang kemudian 

memiliki keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan di desa. 

Tabel 1 menunjukan perbandingan antara pertumbuhan Dana Desa, 

perubahan IPM dan penurunan prosentase kemiskinan di Kabupaten di 

Jawa Timur. Tabel tersebut menunjukan adanya peningkatan kualitas 

pembangunan manusia yakni IPM selama tahun 2015 hingga tahun 2017. 

Dan juga penurunan persentase kemiskinan terjadi di seluruh daerah 

yang memperoleh Dana Desa. Artinya memang Dana Desa memberikan 

manfaat langsung di desa. Manfaat tersebut adalah meningkatnya 

kualitas hidup masyarakat desa dan juga menurunnya kemiskinan di 
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desa yang ada di Jawa Timur.

Tabel.1 Pertumbuhan Dana Desa dan Perubahan Indikator Utama (IPM, 
Persentase Penduduk Miskin, dan Persentase TPT) Tahun 2015 – 2017 Di Jawa 
Timur

Kabupaten Pertumbuhan 
Dana Desa 

Rata-rata 
Perubahan 

IPM 

Rata-rata 
Penurunan 
Prosentase 
kemiskinan 

Perubahan 
Prosentase 

TPT 

Kab, Sampang 0,28 0,97 -0,75 -0,03 
Kab, Malang 0,28 0,96 -0,01 -0,35 

Kab, Sumenep 0,28 0,95 -0,29 -0,24 
Kab, Pacitan 0,28 0,90 -0,25 -0,12 
Kab, Blitar 0,28 0,82 -0,14 0,20 
Kota Batu 0,29 0,79 -0,09 -2,03 

Kab, Pasuruan 0,28 0,78 -0,17 -1,44 
Kab, Banyuwangi 0,29 0,78 -0,22 0,52 

Kab, Jember 0,28 0,77 -0,09 0,39 
Kab, Magetan 0,28 0,77 -0,44 -2,25 

Kab, Pamekasan 0,28 0,76 -0,58 -0,35 
Kab, Tuban 0,28 0,73 0,08 0,36 

Kab, Mojokerto 0,28 0,71 -0,12 0,95 
Kab, Kediri 0,27 0,68 -0,17 -1,84 

Kab, Bojonegoro 0,27 0,67 -0,38 -1,37 
Kab, Gresik 0,27 0,67 -0,20 -1,13 

Kab, Trenggalek 0,28 0,65 -0,05 1,02 
Kab, Sidoarjo 0,28 0,64 -0,06 -1,33 

Kab, Lumajang -0,87 0,63 -0,29 0,31 
Kab, Ponorogo 0,28 0,62 -0,05 0,08 
Kab, Jombang 0,27 0,60 -0,11 -0,97 

Kab, Situbondo 0,27 0,59 -0,03 -2,08 
Kab, Tulungagung 0,27 0,58 -0,24 -1,68 

Kab, Lamongan 0,28 0,56 -0,42 0,02 
Kab, Madiun 0,28 0,56 0,08 -3,80 

Kab, Bangkalan 0,28 0,53 -0,35 -0,52 
Kab, Ngawi 0,28 0,50 0,01 1,77 

Kab, Bondowoso 0,28 0,44 -0,07 0,34 
Kab, Probolinggo 0,28 0,41 0,03 0,38 

Kab, Nganjuk 0,28 0,37 -0,39 1,13 
 

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, diolah
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Efektivitas penyaluran Dana Desa tentu harus didorong agar dampak 

kesejahteraannya cukup besar, mampu memperbaiki kualitas hidup 

masyarakat dan menjadi sumber pertumbuhan baru di daerah. Seperti 

yang terlihat dalam Tabel 1 bahwa peningkatan IPM, penurunan 

persentase kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka 

telah terjadi dalam tiga tahun penyaluran dana desa tersebut. Tetapi 

jika dibandingkan dengan pertumbuhan Dana Desa cukup robust 

hasilnya. 

Inovasi dari masing-masing desa, yang kemudian disupervisi oleh 

Kabupaten sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan yang 

telah ditargetkan. Sederhana saja, tujuan dari penyaluran Dana Desa 

adalah meningkatnya IPM dan berkurangnya jumlah kemiskinan. Yang 

kemudian berkaitan juga dengan pengangguran atau berkurangnya 

penduduk yang menganggur. Pemerintah mengeluarkan kebijakan 

cash for work guna mengatasi pengangguran di desa. Masing-masing 

indikator tersebut saling terkait yang satu dengan lainnya. Karena 

semakin rumit target yang ditetapkan untuk pelaksanaan pemerintahan 

di desa maka akan semakin rumit proses peningkatan kapabilitas 

Pemerintahan Desa. Target yang ditetapkan harus dapat digambarkan 

secara deskriptif. Sehingga semua pihak dapat memahami target yang 

ingin dicapai, dan apa yang telah dicapai. Termasuk Pemerintahan di 

tingkat desa.

Rekomendasi

Dana Desa yang menjadi program pengembangan kesejahteraan 

masyarakat desa harus mampu mengakomodasi apa saja yang 

sebenarnya diperlukan oleh desa. Desa sebagai komunitas terkecil 

dalam sebuah struktur pemerintahan, tujuan pertama yang harus 

diperhatikan adalah pembangunannya baik dari sisi masyarakat 

maupun lingkungan. Dana Desa mampu dioptimalkan untuk 

pembangunan pedesaan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

Prioritas Dana Desa harus dioptimalkan untuk proyek pembangunan 

desa yang padat karya. Seluruh masyarakat desa harus dilibatkan 

dalam setiap proyek yang ada di desa agar kesejahteraan masyarakat 

desa dapat ditingkatkan serta Dana Desa dapat dimanfaatkan secara 
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optimal

Pemerintah juga harus berkoordinasi secara menyeluruh dengan 

berbagai pihak yang berhubungan dengan pengalokasian Dana Desa. 

Koordinasi harus dilakukan yang kemudian juga dikaitkan dengan 

outcome yang ingin dicapai. Misalnya, desa dari sebelumnya desa 

terbelakang harus menjadi desa maju. Outcome-nya adalah kemudian 

IPM desa meningkat, kemiskinan dan pengangguran di desa menurun. 

Outcome tersebut dapat terlaksana dengan kemampuan perangkat desa 

yang baik dan inovatif. Kebijakan di tingkat pusat dari kementerian 

teknis yang terkait harus sejalan seiring dengan outcome yang ingin 

dituju, sehingga kebijakan di tataran implementasi di desa tidak tumpang 

tindih.

Dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah pusat harus terlibat 

berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan alokasi Dana Desa juga harus disiapkan secara tepat. 

Pemerintah harus memiliki alur serta menunjuk secara tegas berbagai 

pihak yang harus bertanggung jawab di dalamnya, agar dapat 

dilaksanakan secara akuntabilitas, transparan, dan tepat.

Sasaran alokasi Dana Desa dapat difokuskan untuk peningkatan skill 

masyarakat desa. Hal tersebut dilakukan dengan salah satunya program 

pelatihan kerja. Dapat juga pemberian penyuluhan kepada masyarakat 

tentang pentingnya pengembangan diri.

Dana Desa dapat difokuskan juga untuk mendorong pengembangan 

produk lokal dari masyarakat. Dan pemerintah juga ikut berkontribusi 

dalam evaluasi kualitas produk yang dihasilkan masyarakat dan mampu 

membuka pasar untuk masyarakat desa.

Kebijakan Dana Desa merupakan suatu inovasi kebijakan pemerintah, 

yang kemudian mengharuskan adanya transformasi organisasi di 

pemerintah. Yang awalnya kewenangan ada di Kabupaten, saat ini 

kewenangan tersebut diberikan langsung ke desa. 

Maka kemudian manajemen organisasi merupakan hal penting 

untuk terwujudnya efektivitas penyaluran Dana Desa, outcome dari 
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penyalurannya tercapai. 

Dalam teori perubahan organisasi (organizational change) terdapat 

beberapa isu yang harus diidentifikasi dengan baik agar proses 

transformasi dalam organisasi dapat berjalan. Isu tersebut adalah 

adanya self organization, interaksi antar bagian dalam organisasi, relasi 

kekuatan dengan bagian supervisi atau pengawasan, komunikasi, dan 

adanya feedback. Self Organization merupakan prinsip dari adanya 

manajemen perubahan organisasi ini. Bagian yang baru terbentuk 

dari desain perubahan harus memiliki kemampuan untuk mengelola 

dirinya sendiri, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip 

ini bertumpu pada kemampuan organisasi baru yang dibentuk tersebut. 

Prinsip kedua adalah interaksi antar bagian dalam organisasi yang 

memungkinkan organisasi untuk saling mempelajari keberhasilan dan 

kegagalan di bagian lain untuk menjadi pegangan dalam mengelola 

organisasinya. Yang ketiga adalah adanya supervisi yang mengawasi 

juga membantu bagian baru dalam organisasi ini untuk belajar dan 

meningkatkan kapabilitasnya. 

Komunikasi merupakan kunci dasar untuk dapat mewujudkan ketiga 

prinsip di atas, dan kemudian memungkinkan adanya feedback untuk 

evaluasi pelaksanaan organisasi ke depan. Dana Desa jumlahnya sangat 

besar dengan kemampuan Pemerintah Desa yang masih terbatas. 

Peningkatan kapasitas aparatur desa dipandang menjadi variable 

penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan Dana Desa. 

Kebijakan Dana Desa merupakan suatu inovasi dari Pemerintah untuk 

menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru, yang kemudian 

berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Maka kemudian inovasi 

tersebut harus juga muncul dalam praktek penggunaan Dana Desa di 

daerah. Sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif. 

Penyebaran inovasi yang telah ada di desa dapat menjadi masukan bagi 

desa lain atau bagi desa tersebut dikedepannya. 

Kapasitas pemerintahan di desa dan evaluasi pelaksanaan manajemen 

organisasi dari kebijakan penyaluran dana desa ini dapat digambarkan 

dengan adanya pemutakhiran data yang ada di desa. Dengan data 

yang dapat diidentifikasikan oleh Pemerintah Desa, menunjukkan 

bahwa Pemerintahan Desa mengetahui kondisi di desa-nya. Sehingga 
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memiliki gambaran apa yang harus dilakukan terkait pencapaian 

target penyaluran Dana Desa. Setiap desa memiliki karakter dan 

permasalahannya masing-masing. Efektivitas penyaluran Dana Desa 

dapat sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah Desa dalam 

memahami kondisi di desa-nya.

Salah satu permasalahan struktural dalam ekonomi Indonesia adalah 

adanya mismatch antara penyerapan tenaga kerja dalam sektor 

pertanian dan penerimaan PDRB dari sektor pertanian. Indonesia 

merupakan negara yang berbasis pertanian. Seperti contohnya di Jawa 

Timur tahun 2017, 33% penduduk Jawa Timur bermatapencaharian 

di sektor pertanian, 23% di sektor perdagangan, dan 15% di sektor 

industri pengolahan. Sementara itu kontribusi pertanian dalam PDRB 

Jawa Timur terus menurun. Di tahun 2017 sektor pertanian bukan 

lagi sektor yang menyumbang PDRB terbesar di Jawa Timur. Industri 

pengolahan menyumbang penerimaan terbesar dalam ekonomi Jawa 

Timur yakni sebesar 29%, setelah itu sektor perdagangan 18,2% dan 

baru sektor pertanian yakni 12,8%. Penerimaan dari pertanian tersebut 

terus menurun seiring waktu. Hal ini menjadi salah satu penyebab 

adanya ketimpangan antara kelompok pendapatan, yang kemudian 

ketimpangan pada desa dan kota. Dan permasalahan ini merupakan 

permasalahan struktural dalam perekonomian Indonesia juga. 

Pembangunan desa dalam konteks pembangunan nasional harus 

terintegrasi. Beragamnya spektrum yang ada di desa membuat 

permasalahan pembangunan di desa, yang berbasis pada pertanian 

yang masih tradisional, sangat luas dan kompleks. Hal itu terkait 

dengan kemampuan petani yang ada di desa dalam melakukan 

produksi yang menjadi pendapatannya. Kemudian nilai tukar petani 

kepada industri di atasnya, dalam lingkup regional yang lebih besar. 

Dan juga kemudian kehidupan petani yang memungkinkan adanya 

peningkatan kualitas hidupnya menjadi lebih baik, infrastruktur 

sosial, dan juga infrastruktur fisik yang memungkinkan adanya 

pertumbuhan produksi seiring waktu. Kompleksnya rural development 

tersebut memerlukan strategi yang bersifat breakthrough. Inovasi 

pembangunan atau strategi yang bersifat breakthrough tersebut dapat 

dikaitkan dengan adanya kebijakan Dana Desa. Di desa, aktivitas 
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ekonomi masyarakat yang terbesar adalah di sektor pertanian. 

Maka kemudian kebijakan pembangunan di sektor pertanian dapat 

dikembangkan dalam lingkup desa, yang kemudian dikaitkan 

pada kebijakan cash for work. Permasalahan struktural adanya 

permasalahan di sektor pertanian tersebut dapat dirancang solusinya 

dengan kebijakan Dana Desa. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah 

yang men-supervisi desa dapat mendorong aparat pemerintahan desa 

untuk berinovasi terkait usaha pertanian yang dimilikinya, yang dapat 

dikaitkan juga dengan pengembangan BUMDesa.
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Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin 

diperkuat dengan adanya Dana Desa yang dibagikan ke seluruh desa 

di Indonesia. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya 

melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya 

penyelewengan. Sejak tahun 2015, jumlah dana yang dikucurkan 

Pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya untuk kurang lebih 74 

ribu desa. Prioritas pengg unaan Dana Desa menurut Permen No. 16 

tahun 2018 yang tercantum dalam Pasal 4 adalah pelaksanaan program 

dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa serta kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. 

Sektor pertanian adalah sektor yang paling dominan di desa baik dari 

tingkat penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap 

kehidupan masyarakat desa. Namun demikian sejalan dengan 

makin terbatasnya lahan yang tersedia untuk lahan pertanian, 

perlu dipikirkan diversifikasi aktivitas ekonomi masyarakat desa 

untuk tidak tergantung pada sektor pertanian. Hal ini juga cara 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di tengah-tengah makin 

sempitnya lahan pertanian dan harga komoditas pertanian yang terus 

menurun. Hanya saja, pola hidup dan pola kerja dari masyarakat 

desa tidak terlepas dari pola masyarakat agraris. Oleh karena itu, 

PEMANFAATAN DANA DESA 
UNTUK PENGEMBANGAN  
INDUSTRIALISASI DESA 
MELALUI AGRIBISNIS DAN 
AGROINDUSTRI

Poppy Ismalina, M.Ec.Dev., Ph.D.
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
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diversifikasi ekonomi masyarakat desa tidak boleh tercabut dari akar 

sebagai masyarakat agraris. Sektor agribisnis dan agroindustri adalah 

sektor usaha yang berbasis pada pertanian atau bidang-bidang lain 

yang mendukung. Pengembangan agribisnis dan agroindustri sebagai 

bagian dari perluasan kegiatan ekonomi di desa masih terkait dengan 

karakteristik masyarakat desa sebagai masyarakat agraris dan area 

aktivitas dua sektor tersebut adalah masuk dalam mata rantai makanan 

dari produk-produk pertanian. Di sisi lain, melalui agribisnis dan 

agroindustri, secara perlahan-lahan, masyarakat desa akan terbiasa 

dengan aktivitas-aktivitas pengolahan hasil-hasil pertanian untuk 

menghasilkan produk pertanian yang mempunya nilai tambah dan 

berdaya saing tinggi. Hal ini menjadi titik awal mengenalkan masyarakat 

desa dengan industrialisasi. Dengan demikian, industrialisasi yang 

sesuai dengan pola hidup dan kerja masyarakat desa agraris adalah 

industrialisasi yang fokus pada agribisnis dan agroindustri.  Untuk itu 

Dana Desa perlu untuk dimanfaatkan dalam pengembangan dua sektor 

tersebut apabila Pemerintah ingin meningkatkan dinamika aktiitas 

ekonomi masyarakat desa.

Rekomendasi Kebijakan ini akan mengulas secara singkat tentang Dana 

Desa dan industrialisasi dimana sektor agribisnis dan agroindustri 

menjadi usulan kebijakan dari  tulisan ini untuk dikembangkan di 

desa. Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dua sektor 

tersebut. Dana Desa untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri 

di desa adalah wujud dari kepedulian untuk diverfisikasi aktivitas 

ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan Dana Desa yang 

relevan dengan kearifan lokal dan karakteristik alamiah masyarakat 

desa sebagai masyarakat agraris. 

Dana Desa dan Peruntukkannya

Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan 

untuk desa. Penyaluran Dana Desa di Indonesia dimulai sejak tahun 

2015. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.  Tujuan dari 

penyaluran Dana Desa diantaranya adalah meningkatkan pelayanan 
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publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian 

desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat 

masyarakat desa selaku subjek pembangunan.  Dana Desa merupakan 

instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana Desa yang bersumber dari APBN disalurkan ke desa-desa melalui 

APBD kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa dilakukan melalui dua 

tahap, yaitu pengalokasian Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota 

dan pengalokasian Dana Desa untuk setiap desa. Alokasi Dana Desa 

untuk kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dengan 

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah 

dan tingkat kesulitan geografis daerah.  Besaran Dana Desa yang 

dialokasikan kepada kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri. Kemudian, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa 

untuk setiap desa di wilayahnya dengan memperhitungkan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan 

geografis tiap desa. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana 

Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang 

selanjutnya disampaikan kepada Menteri melalui gubernur. Penyaluran 

Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan tahap I paling 

cepat dilaksanakan bulan Maret dan paling lambat pada bulan Juli 

sebesar 60% dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%. 

Selama tiga tahun pengimplementasiannya, baik anggaran maupun 

realisasi dari Dana Desa mengalami peningkatan. Anggaran dan realisasi 

penyerapan Dana Desa dapat dilihat pada:
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Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana Desa, 2015-2017

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada tahun 2015, ketika Dana Desa pertama kali disalurkan, 

anggarannya adalah sebesar 20,7 triliun rupiah. Realisasi dari Dana 

Desa pada tahun pertamanya mencapai angka 17,2 triliun rupiah, atau 

83,1% dari total alokasi Dana Desa. Pada tahun 2016, anggaran untuk 

Dana Desa meningkat menjadi sebesar 46,9 triliun rupiah. Realisasi 

dari Dana Desa pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup 

besar, yaitu sebesar 97,9% dari total alokasi Dana Desa, atau 45,9 triliun 

rupiah. Peningkatan alokasi Dana Desa kembali terjadi pada tahun 

2017. Alokasi Dana Desa pada tahun 2017 adalah sebesar 60 triliun 

rupiah, dengan realisasi Dana Desa sebesar 59,1 triliun rupiah – 98,5% 

dari total alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 tidak 

mengalami peningkatan, yaitu 60 triliun rupiah. Untuk tahun 2019, 

penetapan alokasi Dana Desa sudah disahkan oleh pemerintah yaitu 

sebesar 70 triliun rupiah.
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Gambar 2. Rata-Rata Dana Desa yang Diperoleh Setiap Desa, 2015 – 
2017

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Rata-rata perolehan Dana Desa untuk setiap desa mengalami peningkatan 

seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa. Peningkatan rata-rata 

Dana Desa yang diperoleh setiap desa ditunjukkan dalam Gambar 2. 

Pada tahun 2015, setiap desa rata-rata memperoleh Dana Desa sebesar 

280 juta rupiah. Rata-rata perolehan Dana Desa setiap desa pada tahun 

2016 meningkat dua kali lipat menjadi 628 juta rupiah. Kemudian, pada 

tahun 2017, rata-rata perolehan Dana setiap desa pada tahun 2017 

kembali meningkat lebih dari satu kali lipat menjadi 800 juta rupiah.

Pemanfaatan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana 

Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Pelaksanaan program 

dan kegiatan yang dibiayai Dana Desa diutamakan dilakukan secara 

swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal. 

Selain itu, pelaksanaan program dan kegitan terkait diupayakan 

menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. 

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia menetapkan empat program 

prioritas pemanfaatan Dana Desa. Program-program  prioritas yang 
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dimaksud adalah produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, 

BUMDes atau BUMDes bersama, embung dan sarana olahraga. Keempat 

program prioritas Dana Desa saling terkait satu dengan yang lain 

dalam pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa.

Industrialisasi di Indonesia 

Bagi banyak negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang, 

industrialisasi merupakan salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi 

dan pencapaian kesejahteraan. Sektor industri memiliki keterikatan 

yang besar dengan sektor-sektor lainnya dalam prekonomian. Misalnya, 

output dari sektor industri pengolahan digunakan dalam sektor 

pertanian dan ekstraktif, berperan dalam menumbuhkan permintaan 

pada jasa transportasi, berpengaruh pada ekspansi jasa keuangan, dan 

lain sebagainya.  Pembangunan sektor industri akan memberikan efek 

berganda terhadap perekonomian. 

Di Indonesia, hingga saat ini, sektor industri pengolahan masih memiliki 

peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Meskipun 

peranan sektor industri masih relatif besar dalam perekonomian 

Indonesia, namun pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan 

terhadap perekonomian mengalami penurunan. Dalam periode 

2000-2017, kontribusi dari sektor industri pengolahan terhadap PDB 

Indonesia cenderung menurun. Gambar 3 menunjukkan peroporsi 

sektor industri pengolahan terhadap PDB Indonesia pada periode 2000-

2017.
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Gambar 3. Proporsi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDB Indonesia, 2000 
– 2017

Sumber: World Development Indicators

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB mencapai 31% 

pada tahun 2001 dan 2002, namun setelah tahun 2002 tren kontribusi 

sektor ini menurun. Meskipun demikian, sektor industri pengolahan 

masih merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar 

terhadap PDB di banyak negara termasuk Indonesia. Berdasarkan data 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), negara-

negara industri memiliki rata-rata kontribusi terhadap PDB sebesar 

17%.  Sektor industri pengolahan Indonesia mampu melampaui negara-

negara industri dan memberikan kontribusi terhadap PDB hingga 20%.

Sementara itu, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap 

penyerapan tenaga kerja mengalami fluktuasi, seperti yang terlihat 

di Gambar 4. Selama Periode 2000-2017, penyerapan tenaga kerja 

sektor industri pengolahan cenderung berfluktuasi. Namun, angka 

penyerapan tenaga kerja sektor ini cenderung konstan, dengan rata-

rata penyerapan tenaga kerja sebanyak 13%.
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Gambar 4. Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Industri 
Pengolahan, 2000-2017

Sumber: BPS

Penyerapan tenaga kerja terbanyak pada periode ini adalah pada tahun 

2017, dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja 

di sektor industri pengolahan sebesar 14,5% dari total penduduk 

berusia 15 tahun ke atas yang bekerja. Pada tahun 2017, sejumlah 17,5 

juta penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja dalam sektor industri 

pengolahan. 

Bagaimana kemudian struktur dari sektor tersebut? Struktur 

perindustrian Indonesia didominasi oleh industri kecil dan mikro yang 

jumlahnya mencapai lebih dari 3,6 juta unit pada tahun 2015. Tabel 

1 menunjukkan jumlah industri di Indonesia tahun 2013, 2014 dan 

2015. Jumlah industri besar dan menengah juga cukup banyak, yaitu 

mencapai 26,3 ribu unit pada tahun 2015.
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Tabel 1. Jumlah Industri Besar, Sedang, Kecil dan Mikro di Indonesia, 2013-2015

  2013 2014 2015 

Jumlah Industri Besar dan Menengah   23.698  24.529  26.322 

Jumlah Industri Kecil dan Mikro  3.418.366 3.505.064 3.668.873 

 

Sumber: BPS

Sejak tahun 2013, jumlah industri di Indonesia terus bertambah, baik 

industri besar, industri sedang, industri kecil maupun industri mikro. 

UMKM menyerap 96,5% tenaga kerja Indonesia dan berkontribusi 

terhadap PDB sebesar 62,6%.  Pertumbuhan sektor UMKM merupakan 

salah satu sektor pendorong industrialiasi di Indonesia, khususnya 

terkait industri-industri padat karya. IKM menyusun sebagian besar 

dari struktur industri di Indonesia dengan jumlah IKM mencapai 3,6 

juta unit pada tahun 2015. Selain itu, UMKM juga memiliki fungsi 

sosial yang penting terkait dengan penyebarannya di daerah pedesaan 

dan peranannya terhadap peningkatan keterampilan masyarakat 

desa, penyediaan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan 

kemampuan bisnis/wirausaha, serta penciptaan komunitas-komunitas 

lokal. UMKM merupakan sektor ekonomi krusial dalam pembangunan 

ekonomi dan sosial Indonesia.   

Pemanfataan Dana Desa Untuk Pengembangan Agribisnis 
dan Agroindustri 

Dari dua bagian awal, dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan 

Dana Desa masih terbuka untuk dieksplorasi dan agenda industrialisasi 

masih penting di Indonesia untuk dapat dtingkatkan. Untuk itu perlu 

dicari cara bagaimana mengembangkan industrialisasi di desa dengan 

memanfaatkan Dana Desa. 

Seperti disebut di bagian pengantar penulis ini, dua sektor yang 

dapat mendorong perkembangan industrialisasi di desa adalah sektor 

agribisnis dan agroindustri dalam skala UMKM. Industrialisasi 

pada sektor agribisnis dan agroindustri dalam skala UMKM akan 

meningkatkan perekonomian desa jauh lebih pesat karena agribisnis 
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dan agroindustri adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain 

yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hulur. Pengertian 

hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis 

bekerja pada rantai sektor pangan. Melalui pengembangan dua sektor 

tersebut, dinamika aktivitas masyarakat desa akan meningkat, tidak 

lagi pada aktivitas primer pertanian tetapi sudah perlahan masuk ke 

aktivitas pengolahan hasil pertanian yang mendatangkan nilai tambah. 

Dana Desa dapat digunakan untuk mendorong industrialiasi di sektor 

agribisnis dan agroindustri, diantaranya melalui penyediaan peralatan 

serta teknologi yang diperlukan untuk sektor terkait, permodalan, 

pelatihan dan pembinaan terkait keterampilan yang diperlukan untuk 

pengembangan sektor terkait, dan fasilitas untuk pemasaran produk-

produk terkait.

Berdasarkan prioritas program pemanfaatan Dana Desa, sektor 

agribisnis dan agroindustri dapat dibangun sejalan dengan pemenuhan 

dua program priotitas Dana Desa, yaitu produk unggulan kawasan 

desa dan BUMDes. Produk unggulan kawasan desa adalah upaya 

membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang 

difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa. Kementerian 

Koperasi dan UMKM Indonesia mencetuskan program “One Viillage 

One Product” yang mendorong desa untuk berspesialisasi terhadap satu 

produk tertentu. Peningkatan kapasitas dan kualitas dalam produksi 

produk unggulan desa melalui industrialisasi  akan menjadikan produk 

unggulan desa berdaya saing tinggi dan meningkatkan kemandirian 

ekonomi masyarakat desa. Pemanfaatan dana Dana Desa terkait 

industrialisasi sektor penghasil produk unggulan kawasan desa 

dibutuhkan untuk mengembangkan produk unggulan kawasan desa 

sehingga dapat memenuhi skala ekonomi.

Pembangunan agribisnis merupakan bagian dari pembangunan sektor 

pertanian, industri, serta jasa yang dilakukan secara simultan. Agribisnis 

memiliki keterikatan yang kuat dengan agroindustri: sektor agribisnis 

menyediakan bahan baku untuk kegiatan agroindustri. Agroindustri 

adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil Dengan prinsip proximity 

dari bahan baku (baca: hasil pertanian), maka agroindustri tepat 

untuk dikembangkan di desa-desa. Untuk mendorong pertumbuhan 
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agroindustri, diperlukan sektor agribisnis yang dapat menyediakan 

bahan baku agroindustri secara berkelanjutan dan memenuhi standar 

industri.

Terkait peranan agribisnis dalam pembangunan desa, pertanian 

merupakan sektor utama dalam perekonomian desa sehingga sektor 

agribisnis memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan 

ekonomi desa, penyerapan tenaga keja lokal, penggentasan kemiskinan, 

serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Secara nasional, sektor pertanian masih memiliki peranan yang penting 

terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja 

sektor pertanian pada periode 2000-2017 dapat dilihat pada:

Gambar 5. persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang 
Bekerja di Sektor Pertanian, 2000 – 2017

Sumber: BPS

Kontribusi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja 

Indonesia pada periode 2000-2017 memang mengalami penurunan 

tetapi masih sebesar 29,7% pada tahun 2017.  Pada tahun 2000,  sejumlah 

45,3% penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, 

dari total seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja. 
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Dalam kurun waktu 17 tahun, terjadi penurunan penyerapan tenaga 

kerja sektor pertanian sebesar 34%. 

Jika dibandingkan dengan sektor industri pengolahan dan sektor 

jasa, kontribusi dari sektor pertanian Indonesia terhadap PDB adalah 

yang paling kecil. Rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap 

DPB pada periode 2000-2017 adalah sebesar 14%. Namun, peranan 

sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia, khususnya bagi 

perekonomian desa masih sangat signifikan. Potensi sumber daya 

Indonesia untuk menunjang sektor pertanian sangatlah besar, dan 

potensi-potensi ini seringkali belum termanfaatkan dengan optimal. 

Dengan demikian, agribisnis dan agroindustri memiliki potensi yang 

sangat besar untuk dikembangkan di desa. Dalam hal ini, agribisnis 

memanfaatkan sumber daya alam untuk menjadi penyedia bahan baku 

kegiatan agroindustri. Agroindustri memiliki peranan yang besar dalam 

perekonomian Indonesia, dengan permintaan domestik yang besar, 

kontribusi ekspor yang signifikan, serta potensi investasi (khususnya 

pada industri makanan). Besarnya peranan sektor pertanian dan 

agribisnis di desa turut menimbulkan konsep agroindustri strategi 

pengembangan ekonomi wilayah.  Agroindustri pedesaan dibangun dan 

dikembangkan oleh kelembagaan desa seperti BUMDes, memanfaatkan 

hasil pertanian lokal sebagai bahan baku, dan dengan cakupan 

pemasaran dimulai di pasar setempat dan diupayakan tumbuh menuju 

pasar yang lebih luas. 

Hal ini sejalan dengan fokus industrialisasi yang telah ditetapkan oleh 

Komite Ekonomi dan Industri Nasional menyasar pada empat sektor 

prioritas yaitu sektor agrobisnis, sektor maritim, sektor pariwisata, dan 

sektor industri kreatif. Keempat sektor tersebut dinilai memiliki potensi 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Hal ini 

sejalan dengan inisiatif “Making Indonesia 4.0” yang dicanangkan 

oleh Kementerian Perindustrian. Salah satu sektor yang menjadi fokus 

dalam pembangunan industri pengolahan berbasis 4IR adalah sektor 

agroindustri, yaitu makanan dan minuman. Pengembangan agroindustri 

akan berdampak pada sektor agribisnis selaku penyedia bahan baku. 

Industrialisasi agroindustri Indonesia akan berdampak positif pada dua 

sektor perekonomian sekaligus: sektor industri pengolahan dan sektor 
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pertanian.
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Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. 

INDUSTRIALISASI MELALUI 
DANA DESA

Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Pendahuluan

Secara umum Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa 

mengamanatkan kemandirian desa agar dapat mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan atas hal asal 

usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa dan juga 

mendapatkan sumber pendapatan. Pendapatan desa seyogianya 

dikelola oleh pemerintahan desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan 

pembangunan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa. Pelaksanaan Undang-undang Desa sebagai wujud 

implementasi salah satu agenda prioritas pembangunan yang disusun 

dalam Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan desa, 

pemerintah berkomitmen untuk membangun perdesan di Indonesia 

melalui anggaran Dana Desa yang dimulai sejak tahun 2015. 

Berkaitan dengan pemanfaatannya,  Dana Desa diprioritaskan untuk 

memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam 

musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/
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kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kebutuhan 

pembangunan tersebut meliputi tidak hanya pada kebutuhan 

primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat desa tetapi juga dapat membiayai kegiatan lain sepanjang 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan kesejahteraan 

masyarakat desa. 

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk pertama kalinya pada 

tahun 2015 sebesar Rp 20,77 triliun yang dibagikan kepada 74.093 

desa. Pada tahun 2016, transfer Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 

triliun atau bertambah 126,2% dibandingkan tahun 2015. Peningkatan 

transfer Dana Desa yang sangat tinggi didorong dari komitmen 

pemerintah untuk mewujudkan Dana Desa sebesar Rp 1 miliar per 

desa. Pada tahun 2017 dan 2018, transfer Dana Desa kembali meningkat 

menjadi Rp 60,0 triliun untuk dibagikan kepada 74.954 desa. Total Dana 

Desa dari APBN yang telah dialokasikan selama 4 tahun (2015-2018) 

mencapai Rp 187,75 triliun. Dana Desa sampai saat ini sudah banyak 

memberikan manfaat bagi masyarakat desa dengan hasil infrastruktur 

desa, layanan pendidikan dan kesehatan, sampai pembentukan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data Kementerian Desa dan 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (September 2018)  

sejumlah output yang telah dibangun melalui Dana Desa, antara lain 

158.619 km jalan desa, 1.028 km jembatan, 6.931 pasar desa, 14.770 

unit BUMDES, 4.710 unit tambatan perahu, 3.026 unit embung, 39.351 

unit irigasi, 39.351 unit irigasi, 177.991 unit sarana MCK, 8.026 unit 

polindes, dan 942.902 unit sarana air bersih. Semua output Dana Desa 

ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dari sisi ekonomi, 

pendidikan, dan kesehatan.

Dana Desa dinilai telah memberikan manfaat positif bagi pembangunan 

desa sehingga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan maupun 

mengurangi kemiskinan desa. Walaupun demikian, sejumlah 

masyarakat desa menilai masih belum merasakan manfaat besar yang 

diperoleh secara langsung dari pemanfaatan Dana Desa tersebut. 

Terutama, pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat 

desa yang masih belum optimal. Padahal banyak desa yang telah 

berhasil membentuk kegiatan ekonomi kreatif desa yang dapat didorong 

untuk menjadi mata pencaharian bagi masyarakat desa.
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Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kota dan Desa

 Sumber: Badan Pusat Statistik

Salah satu manfaat Dana Desa yang dapat dirasakan adalah penurunan 

jumlah penduduk miskin di perdesaan. Penduduk miskin di Indonesia 

mengalami penurunan yang cukup berarti dalam 10 (sepuluh) tahun 

terakhir. Pada tahun 2008, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 

34,96 juta jiwa. Upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk 

miskin melalui sejumlah kebijakan telah memberikan dampak yang 

signifikan bagi pengurangan penduduk miskin di tanah air. Pada tahun 

2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 25,95 juta jiwa, 

atau berkurang sekitar 25,77% dalam 10 tahun terakhir. Pengurangan 

jumlah penduduk miskin lebih besar terjadi di desa dibandingkan 

di kota. Dalam kurun 1 (satu) dasawarsa, penduduk miskin di desa 

berkurang sebesar 6,35 juta jiwa sedangkan di kota jumlah penduduk 

miskin berkurang sekitar 2,63 juta. Lambatnya pengurangan penduduk 

miskin di kota juga didorong oleh adanya perpindahan penduduk 
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dari desa ke kota (urbanisasi) untuk mencari pekerjaan. Namun jika 

diamati dalam perkembangan 3 (tiga) tahun terakhir, setelah Dana Desa 

dijalankan, pengurangan jumlah penduduk miskin di desa lebih tinggi 

dibandingkan di kota. Jumlah penduduk miskin di desa berkurang 

2,13 juta jiwa, sedangkan di kota hanya berkurang 480 ribu jiwa saja. 

Artinya, Dana Desa telah memberikan kontribusi yang positip bagi 

kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Manfaat langsung dari Dana Desa adalah pengurangan ketimpangan 

pendapatan. Ketimpangan pendapatan (Gini Rasio) Indonesia mengalami 

degradasi secara perlahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 

2015, tingkat ketimpangan pendapatan Indonesia cukup tinggi yakni 

sekitar 0,408. Di kota ketimpangannya mencapai 0,428 sedangkan di desa 

sekitar 0,334. Implementasi Dana Desa telah memberikan kontribusi 

yang baik, terutama di desa. Ketimpangan pendapatan menurun menjadi 

0,320 pada tahun 2017, namun sedikit meningkat pada tahun 2018 

menjadi 0,324. Secara mendasar, defisit transaksi berjalan dapat menjadi 

sesuatu yang tidak buruk bagi perekonomian jika bersumber dari 

belanja untuk tujuan-tujuan investasi produktif (yang menghasilkan 

aliran pendapatan di masa mendatang) seperti pembangunan industri 

atau infrastruktur. Namun jika defisit ini berasal dari konsumsi barang 

dan jasa, akan mendorong terjadinya ketidakseimbangan struktural 

karena defisit tidak menghasilkan aliran pendapatan di masa mendatang 

mengingat defisit ini tetap menyebabkan tumpukan liabilitas neto pada 

luar negeri dan hal ini mungkin memperbesar risiko seiring dengan 

waktu.

Gambar 2. Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) di Kota dan Desa
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Efektivitas Dana Desa

Penyaluran Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di perdesaan melalui pengurangan kemiskinan. Setelah 

3 (tiga) tahun dilaksanakan program Dana Desa (2015 – 2017), secara 

umum terjadi hubungan yang negatif antara jumlah penyaluran 

Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin perdesaan di hampir 

seluruh provinsi di Indonesia. Hanya beberapa provinsi saja yang 

jumlah penduduk miskin di desanya mengalami peningkatan seperti 

Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Maluku Utara. 

Dengan demikian, Dana Desa cukup efektif untuk penurunan jumlah 

penduduk miskin di perdesaan.

Gambar 3. Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin dan Total Dana Desa yang 
Dialokasi Tahun 2015 - 2017

 Sumber: Badan Pusat Statistik

Sejumlah studi tentang Dana Desa di beberapa negara memberikan 

temuan cukup efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

namun sebagian penelitian lainnya mendapati hasil yang kurang 

meyakinkan. Menkhof dan Rungruxsirivorn (2011) melaporkan bahwa 

Dana Desa berhasil mencapai dan meningkatkan tingkat kesejahteraan 

rumah tangga berpenghasilan rendah di daerah pedesaan Thailand. 

Penelitian yang dilakukan Boonperm et al. (2013) mendukung temuan 

tersebut, yang mana Dana Desa memiliki pengaruh yang lebih kuat 

pada pendapatan penduduk lokal daripada pengeluarannya. Sementara 
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itu, penelitian lain di berbagai negara (Chandoevwit & Ashakul, 2008; 

dan Coleman,2006) mendapatkan hasil yang berbeda. Dana Desa belum 

mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat, Barrios (2007) berpendapat 

intervensi pembangunan sangatlah penting, khususnya untuk 

membiayai infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Studi ini juga 

menyatakan bahwa manajemen sumber daya alam yang strategi sangat 

diutamakan dan partisipasi aktif masyarakat pedesaan sangat diperlukan 

untuk integritas ekologi dan untuk mendukung pembangunan pedesaan 

yang berkelanjutan (Barrios, 2007). Studi Cook (2011) melaporkan bahwa 

hubungan yang kuat antara infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan ekonomi, yang menyebabkan kemakmuran pedesaan. 

Cook (2011) mengilustrasikan temuan dengan menunjukkan dampak 

elektrifikasi desa terhadap aktivitas wirausaha lokal. Sementara itu, 

studi Estache dan Fay (2007) menegaskan bahwa kegagalan untuk 

berinvestasi secara tepat pada infrastruktur menjadi salah satu 

perbedaan keberhasilan pertumbuhan ekonomi Asia Timur dengan 

negara berkembang lainnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan 

oleh Fan dan Zhang (2004) di Cina mengungkapkan beberapa temuan 

signifikan tentang dampak infrastruktur dan pendidikan terhadap 

produktivitas sektor ekonomi pedesaan (yaitu, sektor pertanian dan 

non-pertanian). Ini berarti bahwa setiap dana bantuan atau hibah untuk 

pembangunan ekonomi pedesaan diarahkan pada infrastruktur dan 

pengembangan pendidikan. Fan dan Zhang (2004) juga menekankan 

partisipasi masyarakat pedesaan untuk terlibat aktif dalam proses 

pengelolaan hibah (yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

dan pemantauan kegiatan). Penelitian lainnya yang dilakukan Wong 

et al. (2013) menegaskan argumen terkait efisiensi biaya pembangunan 

infrastruktur pedesaan di Cina. Mereka menemukan 101 proyek jalan 

pedesaan lebih efisien ketika masyarakat setempat mengelola dan 

berpartisipasi secara aktif dalam pengawasannya. Temuan-temuan 

sebelumnya menunjukkan pentingnya keterlibatan warga desa dalam 

menjalankan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan ekonomi 

daerah dan memastikan keefektifannya melalui infrastruktur pedesaan.  
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Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Melalui Industri 
Desa

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting 

dalam pembangunan nasional. Di negara maju, peranan sektor 

industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. 

Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan 

karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang besar, kemampuan 

menyerap tenaga kerja yang besar, menciptakan nilai tambah (value 

added creation)  yang lebih tinggi dan keterkaitan antar sektor yang 

panjang. Akan tetapi, peranan sektor industri dalam perekonomian 

Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2001. Sejumlah upaya 

telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor 

industri terutama industri pionir. Terbitnya Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas 

Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan langkah 

strategis untuk menarik investasi industri pionir di Indonesia. Hanya 

dalam waktu 6 bulan telah ada 8 wajib pajak yang mendapatkan tax 

holiday. Total investasi dari 8 wajib pajak tersebut mencapai Rp161,3 

trilun. Efektifnya peraturan ini diharapkan dapat mendorong peranan 

sektor industri di Indonesia serta mengurangi ketergantungan 

Indonesia terhadap impor bahan baku dan barang setengah jadi untuk 

kegiatan produksi di tanah air.
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Gambar 4. Peranan Lapangan Usaha Industri Pengolahan dalam PDB Indonesia 
(persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam mendorong pengembangan industri di tanah air, pemerintah 

juga berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa agar 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan pada akhirnya 

berkontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi 

dan berkelanjutan. Untuk itu, Dana Desa seharusnya dimanfaatkan 

untuk membangun fondasi ekonomi perdesaan, dimulai dengan 

meningkatkan infrastruktur dengan irigasi dan jalan desa. Kemudian, 

membangun perekonomian desa melalui industri yang memproses 

komoditas pangan desa menjadi produk yang punya nilai tambah dengan 

memanfaatkan Dana Desa. Bagi desa, pemanfaatan Dana Desa untuk 

membangun industri desa melalui berbagai bentuk lembaga ekonomi 

desa (BUMDes, Koperasi, dll.) dapat memberikan kontribusi yang positip 

bagi peningkatan pendapatan asli desa. Di samping itu, industrialisasi di 

perdesaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja yang rendah di perdesaan agar menjadi lebih tinggi, 

serta meningkatkan efisiensi dan daya saing produk industri desa. 

Menggerakkan industri desa merupakan salah satu faktor penting dalam 

mekanisme perkembangan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan. 

Landasan hukum dalam mendorong pembangunan industri di perdesaan 

tercermin dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang 

Perindustrian Pasal 14 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemerintah 
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dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran 

dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri.  Perdesaan 

menjadi wilayah yang sangat berpotensi untuk pengembangan 

industri mengingat melimpahnya ketersediaan sumber daya alam 

dan tenaga kerja murah. Dalam upaya pengembangan industri di 

perdesaan, maka diperlukan sejumlah syarat utama yang disebut 

sebagai aset livelihood (Ellis, 2000), yang terdiri dari: modal sumber 

daya alam alam (natural capital); modal fisik (physical capital);  modal 

finansial (financial capital); modal manusia (human capital); dan modal 

sosial (social capital). Keseluruhan aset livelihood ini cukup tersedia di 

perdesaan setelah adanya Dana Desa. Selain itu, pengembangan industri 

pedesaan seyogianya ditentukan oleh berbagai pertimbangan seperti 

ketersediaan lokasi, sumberdaya, kemampuan adaptasi teknologi dan 

aksesibilitas. Kondisi ini mensyaratkan tidak semua industri dibangun 

di setiap perdesaan. Konsep industrialisasi perdesaan diperkenalkan 

sebagai alternatif kebijakan untuk menjawab kebutuhan pengembangan 

ekonomi perdesaan. Industrialisasi perdesaan perlu  berorientasi kepada 

padat karya dan bukan padat modal, penggunaan teknologi tepat guna, 

serta lingkungan.

Transformasi sektor pertanian dalam konteks industrialisasi di kawasan 

pedesaan memberikan dampak positip bagi perkembangan ekonomi 

desa. Kesempatan bekerja di luar sektor pertanian akan meningkat.  

Adanya industri membuka kesempatan kerja di desa tersebut seperti 

menjadi buruh, petugas keamanan, ataupun petugas kebersihan. Selain 

itu, beberapa pekerjaan yang muncul setelah hadirnya industri seperti 

usaha transportasi, penyewaan tempat tinggal dan usaha warung 

makan. Namun pengembangan industri juga berpotensi menimbulkan 

sejumlah perubahan di desa, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya migrasi masuk (migrasi in). Semakin berkembangnya 

industri desa akan memberikan peluang pekerjaan yang lebih besar. Hal 

ini yang membuat masyarakat dari berbagai daerah berkumpul menuju 

lokasi lokasi industri untuk bekerja di sana. Besarnya kebutuhan tenaga 

kerja oleh perusahaan diiringi dengan kriteria-kriteria tertentu seperti 

tingkat pendidikan, keahlian dan sertifikasi akan mendorong tingginya 
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tingkat persaingan antar tenaga kerja. Dampaknya, tingkat persaingan 

akan tinggi dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat menjadi 

berkurang. Meningkatnya migrasi masuk akan memberika dampak 

yang positip yakni mendorong perkembangan wilayah, namun potensi 

konflik sosial juga dapat semakin meningkat jika masyarakat setempat 

tidak mendapat bagian dari perkembangan di wilayahnya.  

2. Meningkatnya konversi lahan. Perubahan fungsi lahan dari pertanian 

menjadi industri menyebabkan perubahan pada pemilikan dan tata 

guna lahan pertanian. Konversi lahan yang terjadi sekitar kawasan 

industri terjadi akibat perluasan industri oleh perusahaan, bahkan 

tidak jarang hal ini turut membuat lahan pertanian di suatu desa juga 

menjadi sasaran perluasan kawasan.

3. Peningkatan transaksi jual-beli lahan. Jual lahan dan beli lahan 

merupakan hal penting yang terjadi akibat  hadirnya indutri di suatu 

wilayah. Peruntukan lahan yang semulanya lahan kering atau pertanian 

mayoritas untuk perumahan yang menampung para pendatang yang 

bekerja di industri tersebut. Peningkatan transaksi jual-beli lahan 

mendorong terjadinya peningkatan harga tanah, yang dapat kemudian 

cukup “menggoda” bagi pemilik lahan pertanian untuk menjual lahan 

pertaniannya.

4. Berkembangnya modernisasi dan monetisasi di perdesaaan. 

Modernisasi merupakan proses transformasi yang mendorong 

terjadinya proses perubahan masyarakat dalam aspek-aspeknya. 

Modernisasi ditandai oleh pergantian teknik produksi dari cara-cara 

tradisional ke cara-cara modern. Modernisasi akan menghasilkan suatu 

pola perkembangan pembangunan dengan mendifusikan secara aktif 

segala sesuatu yang diperlukan dalam pembangunan, terutama nilai-

nilai modern, teknologi, keahlian, modal dan monetisasi di perdesaan. 

Perkembangan monetisasi yang ekspansif telah memberikan dampak 

terhadap melunturnya secara perlahan budaya lokal seperti gotong 

royong di perdesaan.

5. Kerusakan lingkungan hidup. Salah satu dampak negatif dari 

keberadaan industri adalah terjadinya kerusakan lingkungan. 

Pencemaran lingkungan (air, udara, tanah, dan suara) berpotensi terjadi 
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ketika industrialisasi desa semakin berkembang.

Untuk mendorong pengembangan industri perdesaan, pemerintah 

perlu mengambil dan melakukan sejumlah strategi yang mendapat 

dukungan dari masyarakat perdesaan. Strategi-strategi  yang perlu 

dilakukan dalam mendorong industri perdesaan antara lain adalah:

Landasan pengembangan desa didasarkan pada model transformasi 

teknologi dan pengetahuan yang sebesar-besarnya dengan 

memanfaatkan sumberdaya lokal dengan basis pengelolaan oleh 

masyarakat dan pemerintah desa. Untuk itu, industri yang perlu 

didorong sepantasnya adalah industri yang mengandalkan kekuatan 

utama berupa sumberdaya yang ada di pedesaan (industry of rural 

areas). Industri perdesaan yang dikembangkan merupakan kekuatan 

yang datang dari dalam pedesaan itu sendiri (indigineous industry).

Menerapkan strategi pengelolaan Dana Desa secara produktif dengan 

membangun industri sekunder yang memproses komoditas pangan 

desa menjadi industri yang punya nilai tambah. Dana Desa selayaknya 

digunakan untuk membangun fasilitas pergudangan seperti cold 

storage, silo, fasilitas lainnya dengan menggunakan teknologi tepat 

guna seperti penggunaan solar power untuk pemanasan, sehingga 

dapat menampung hasil-hasil pertanian dalam upaya menjamin 

stabilitasi harga dan peningkatan nilai tambah.

Pembangunan industri di desa dapat berkembang dengan ketersediaan 

sumber energi yang cukup. Untuk itu, desa dapat menggunakan Dana 

Desa untuk meningkatkan rasio elektrifikasi desa dan ketersediaan 

energi melalui energi baru dan terbarukan. Pemanfaatan sinar matahari 

dengan solar cell, biomassa dari tumbuhan, biogas dari kotoran ternak, 

dan aliran sungai untuk mikrohidro, menjadi alternatif sumber energi 

yang berpotensi dikembangan di desa.

Pengembangan industri akan memberikan dampak terhadap 

peningkatan hasil produksi. Untuk itu, pemasaran hasil produksi 

sangat perlu didorong melalui strategi pemasaran yang tepat guna 

menyerap produk yang telah dihasilkan. Desa perlu menyiapkan pasar 

modern dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi. 

Dengan demikian produk yang dihasilkan desa tidak hanya dipasarkan 
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secara lokal, namun dapat lebih luas lagi dengan skala nasional dan 

internasional. Jika jaringan mobile broadband sudah masuk ke suatu 

desa, maka desa perlu membentuk BUMDes untuk menghasilkan 

sebuah produk yang dapat dijual melalui marketplace, media sosial, dan/

atau laman yang dimilikinya.

Pemerintah bekerja dengan swasta untuk mengoptimalkan hasil 

produksi industri desa. Pengenalan dan pemanfaatan teknologi 

didorong untuk meningkatkan produk yang berkualitas dan memenuhi 

standar nasional serta internasional. Pemerintah dapat membantu 

untuk mengenalkan produk industri desa yang berkualitas baik ke pasar 

internasional dan membina kerja sama dengan swasta sebagai bagian 

dari rantai pasok (supply chain) kegiatan produksi di tingkat nasional 

maupun global.

Mendorong masyarakat untuk wajib beli produk unggulan desanya 

sendiri. Desa perlu untuk membentuk Kawasan Perdesaan yang 

menghasilkan produk-produk yang bermutu (PruKaDes). Tujuannya 

adalah untuk dapat saling mendapat manfaat berupa pertukaran 

produk antardesa dan didukung oleh pemerintah daerah agar terbentuk 

ritel modern memasarkan produk lokal. Sebagai contoh  Kabupaten 

Kulon Progo telah membangun toko ritel modern milik koperasi/rakyat 

dengan nama Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Sejumlah produk lokal 

yang diperniagakan, seperti air mineral buatan Perusahaan Daerah Air 

Mineral (PDAM) Kulon Progo dengan nama Airku, produk beras dari 

Gabungan Kelompok Tani Kulon Progo, juga aneka produk usaha mikro 

kecil menengah (UMKM). Ada sekitar 60 jenis produk lokal yang dijual 

melalui Tomira. 

Dalam meningkatkan taraf ekonomi di desa tak bisa lepas dari peran 

teknologi informasi. Di era revolusi industri 4.0, internet menjadi 

sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari 

mencari informasi sampai transaksi ekonomi. Data survei dari Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017) menunjukkan bahwa 

penetrasi pengguna internet di pedesaan  sudah mencapai 48,25% 

sementara di perkotaan penetrasinya sudah mencapai 72,41%. Untuk 

meningkatkan penetrasi pengguna internet di perdesaan, desa dapat 

bekerja sama dengan provider internet guna mendirikan Base Transceiver 



121Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

Station (BTS) sebagai wujud implementasi teknologi tepat guna. Dua desa 

yang menjadi contoh dalam Buku Pintar Dana Desa yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Keuangan Desa (2017) yakni panggungharjo memiliki 

laman tersendiri (www.panggungharjo.desa.id) untuk mempublikasikan 

acara-acara budayanya. Sedangkan, Desa Majasari mempublikasikan 

kemajuan tata kelola desanya juga melalui lamannya (majasari.desa.id). 

Dengan demikian, desa-desa yang maju dengan Dana Desa selayaknya 

tidak terlepas dari teknologi internet.

Untuk meminimumkan dampak industrialisasi terhadap kerusakan 

lingkungan di perdesaan, pengembangan sektor industri perdesaan 

didorong untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, tidak 

mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan mengupayakan 

pembuatan instalasi pengolahan air limbah industri perdesaan.

Pengembangan industri desa harus memperhatikan beberapa hal penting 

yaitu: a) mengembangkan sektor industri yang mampu menyerap produk 

sebagian besar rumah tangga perdesaan seperti produk pertanian; b) 

mengembangkan sektor industri yang mampu menyediakan bahan 

baku dan bahan pendukung yang murah dan terjangkau bagi kegiatan 

ekonomi di perdesaan;  dan c) melakukan upaya peningkatan sumber 

daya manusia perdesaan agar tidak secara terus menerus terpaksa 

menjadi buruh tani dan tergantung pada lahan pertanian yang sempit.



122 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan 
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

REFERENSI

Barrios, E. B., 2007. Dynamics of development in rural communities. 
Tokyo: Asian Development Bank Institute.

Boonperm, J., Haughton, J., Khandker, S. R., 2007. Does the village 
fund matter in Thailand? Working paper.

Chandoevwit, W.,  Ashakul, B., 2008. The impact of the village fund 
on rural households, TDRI Quarterly Review, 23(2), 9–16.

Coleman, B. E., 2006. Microfinance in Northeast Thailand: Who bene-
fits and how much? World Development, 34, 1612–1638.

Cook, P., 2011. Infrastructure, rural electrification and development, 
Energy for Sustainable Development, 15(3), 304–313.

Ellis F. 2000. Rural Livelihood Diversity in Developing Country. London 
(UK): Oxford University Press. 

Estache, A., Fay, M., 2007. Current debates on infrastructure policy. 
Policy Research Working Paper 4410. Washington DC: World 
Bank.

Fan, S., Zhang, X., 2004. Infrastructure and regional economic devel-
opment in rural China, China Economic Review, 15(2), 203-
214.

Kementerian Keuangan, 2017. Buku Pintar Dana Desa.

Menkhof, Lukas dan Rungruxsirivorn, Omsiri., 2011. Do Village Funds 
Improve Access to Finance? Evidence from Thailand. World 
Development, 39 (1), 110 – 122.

Wong, H. L., Luo, R., Zhang, L.,  Rozelle, S. 2013. Providing quality 
infrastructure in rural villages: The case of rural roads in China, 
Journal of Development Economics, 103(1), 262–274.



123Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa



124 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan 
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018



125Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

Dr. Noldy Tuerah, S.E., M.A.  

KEBIJAKAN INOVATIF DAERAH 
DALAM MENINGKATKAN IN-
VESTASI DAERAH: STRATEGI 
DAERAH MENARIK INVESTASI

Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara

Pengantar

Pengembangan ekonomi lokal atau daerah, tidak dapat terlepas dari 

peran penting investasi masuk ke daerah. Baik investasi yang dilakukan 

pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dasar dan sosial, 

serta peran aktif dari investasi langsung (direct investment) yang 

dilakukan oleh pihak swasta internasional, domestik, dan lokal pada 

bidang ekonomi sektor ril di daerah (Leigh and Blakely, 2013) dengan 

memanfaatkan potensi sumberdaya lokal berkelanjutan. Ekonomi 

lokal atau daerah dapat bergerak dan bertumbuh secara inklusif dan 

berkelanjutan dengan memanfaatkan pengembangan sumberdaya 

lokal.

Sejauh ini, dimana Pemerintah National sejak 2015 sampai saat ini 

terus menarik dan memacu peran investor internasional dan domestik 

melakukan investasi langsung (direct investment) ke Indonesia 

melalui daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan inovatif pemerintah dalam 

bidang Investasi yang dikenal dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE). 

Namun, oleh para Pengusaha sering kemukakan (Bisnis Indonesia, 30 

November 2018) bahwa kesulitan bagi pemerintah mendatangkan 

investor asing, karena kurang memberi perhatian pada perbaikan 
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iklim usaha di Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemerintah 

sebaiknya terlebih dahulu memperbaiki kemudahan iklim berinvestasi 

dan berusaha di Indonesia.

Permasalahan yang sulit dalam bidang investasi yang diperhadapkan 

dengan proses perizinan di Indonesia. Setiap izin yang dikeluarkan 

pemerintah tidak langsung dapat diterima oleh pemerintah daerah 

pada saat pengusaha menindak lanjuti kegiatan investasi di daerah. 

Karena sebagian pemerintah daerah (kabupaten dan kota), memiliki 

preferensi kebijakan investasi yang berbeda dengan prioritas investasi 

yang menjadi kebijakan nasional. Dengan kata lain, prioritas kebijakan 

investasi di daerah tidak paralel dengan arah kebijakan investasi 

nasional.

Alternatif penanganan masalah investasi dimana pemerintah nasional 

dan daerah seharusnya sepakat dan bersama dalam satu kebijakan 

investasi berlaku nasional dan semua daerah (provinsi dan kabupaten/

kota) di Indonesia. Idealnya tidak ada lagi yang terjadi dimana izin yang 

dikeluarkan oleh pemerintah nasional diabaikan oleh pemerintah 

daerah, pada saat pengusaha membawa izin dari pusat ke daerah. 

Pemerintah nasional perlu untuk secara reguler berkoordinasi dan 

berkomunikasi intensif dengan seluruh pemerintah daerah tentang 

kebijakan investasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah 

nasional yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.

Tulisan singkat ini, menjelaskan tentang beberapa kebijakan dalam 

bidang investasi yang memungkinkan dapat dilakukan dan sesuai 

dengan kewenangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan 

kota). Tujuannya untuk mendukung kebijakan pemerintah nasional 

menarik lebih banyak investor internasional dan domestik melakukan 

direct investment di Indonesia, khususnya direct investment dapat masuk 

langsung ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pada bagian akhir 

tulisan ini diuraikan serentetan kebijakan yang seharusnya dilakukan 

pemerintah daerah sebagai strategi menarik investor masuk ke daerah, 

dan diakhiri dengan bagian penutup.
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Memacu Investasi untuk mendorong pertumbuhan 
Ekonomi Nasional dan Daerah

Peran investasi untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional dan daerah menjadi prioritas dan syarat utama. 

Selain itu, konsistensi terus mendukung pertumbuhan ekspor produk 

lokal yang terbatas menggunakan kandungan bahan baku penolong 

yang di impor, serta lanjutkan dikembangkan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang semakin inkusif dan berkelanjutan.  

Pertengahan Novembar 2018, pemerintah mengeluarkan Paket 

Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI dengan tujuan untuk menarik dan 

mendorong lebih banyak modal asing dan investasi masuk ke sektor 

industri di Indonesia. Menteri Keuangan dalam Bisnis Indonesia 1 

Desember 2018, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus 

berkomitmen untuk menarik investasi jangka panjang membangun 

dan mendukung perekonomian Indonesia. Ada 3 hal yang harus 

diperhatikan dalam menarik investasi jangka panjang; Pertama, 

kebijakan publik harus dirancang dengan baik dan stabil untuk adanya 

kepastian hukum dan investasi. Kedua, Pemerintah harus dapat 

menjadi institusi publik yang dipercaya dengan reputasi yang baik. 

Ketiga, Pemerintah harus memiliki dan menguasai risiko politik yang 

sering terjadi di negara berkembang.

Lebih jauh, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Pemerintah Nasional 

telah melakukan beberapa hal untuk menarik dan meningkatkan 

investasi masuk ke Indonesia. Melalui dikeluarkan 16 Paket Kebijakan 

Ekonomi, serta penyederhanaan izin perusahaan melalui Online Single 

Submission (OSS) untuk investasi. Melakukan reformasi  kebijakan 

fiskal melalui pemberian insentif fiskal berupa tax holiday dan tax 

allowance, dan dalam bentuk insentif lainnya melalui perluasan skema 

pembiayaan seperti, Viability Gap Funding (VGF), Availability Payment, 

Land Revolving Fund, dan Risk Sharing Guideline. 

Pemerintah nasional secara sistematis mengeluarkan 16 Paket 

Kebijakan Ekonomi yang mencakup semua aspek kegiatan ekonomi 

dan memberikan ruang bagi investasi internasional dan domestik 
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dapat melakukan investasi langsung sampai ke seluruh daerah di 

Indonesia. Dimana Paket Kebijakan Ekonomi tujuannya untuk menarik 

investor masuk ke Indonesia. Pertanyaan berikut adalah bagaimana 

dengan peran dan inisiatif pemerintah daerah mendukung kebijakan 

pemerintah nasional untuk menarik investor dapat masuk ke daerah?

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Investasi

Pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki kewenangan otonom 

yang berbeda berdasarkan wilayah. Kedua wilayah otonom memiliki 

kewenangan untuk menciptakan peraturan daerah masing-masing yang 

searah dengan kebijakan investasi nasional berdasarkan kewenangan 

untuk investasi daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dan pihak swasta yang berminat untuk melakukan investasi di daerah. 

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Bagian Kelima tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi, pada pasal 148 ayat 2 menjelaskan 

bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, 

penyelenggara pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau 

kemudahan pada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya peran pemerintah daerah dalam bidang investasi, dijelaskan 

dalam Bab XIII Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dalam UU 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada pasal 30 ayat 

3h  dijelaskan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah 

didasarkan para kriteria ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi 

pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Lebih lanjut pada ayat 5 

disebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang 

lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. 

Kemudian, pada ayat 6 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanaman 

modal yang ruang lingkupnya berada dalam kabupaten/kota menjadi 

urusan pemerintah pemerintah kabupaten/kota.

Dari kedua Undang-Undang Nomor 25/2007 dan Nomor 23/2014, secara 

jelas dan tegas menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkewajiban 
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untuk menarik investor masuk ke daerah melalui penetapan Peraturan 

Daerah yang dapat memberikan jaminan kepatian hukum bagi investor, 

dan insentif Pemda untuk menarik lebih banyak investor masuk ke 

daerah. Dimana saat ini terjadi persaingan antar 514 kabupaten dan 

kota dan 34 provinsi. Semua daerah berlomba menciptakan Perda dan 

insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investor masuk ke wilayah 

administrasi Pemda masing-masing. Disisi lain, Investor Internasional 

dan domestik yang berkeinginan melakukan investasi langsung (direct 

investment) di daerah relatif terbatas jumlahnya.

Inovasi Daerah

Era persaingan daerah yang semakin nampak dan ketat, dimana 

masing-masing daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi memanfaatkan 

potensi sumberdaya daerah yang dimiliki. Dioptimalkan pengelolaan 

dan pemanfaatannya sumberdaya lokal untuk mendukung dan 

mendorong ekonomi daerah semakin berkembang. Yang nampak 

dalam beberapa tahun terakhir ini bersamaan dengan berkembangnya 

industri transportasi udara dan laut, serta jaringan perhubungan 

darat yang terus dipacu dengan program infrastruktur nasional. 

Memungkinkan terbukanya daerah-daerah yang sebelumnya kesulitan 

dengan jaringan transportasi, khusunya di Kawasan Timur Indonesia. 

Terbukanya jaringan transportasi darat, laut, dan udara, memungkinkan 

banyak daerah mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya, 

serta menetapkan event-event tahunan daerah yang di jual ke pasar 

pariwisata nasional dan internasional.

Pada Bab XXI, pasal 386-387, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dijelaskan tentang Inovasi Daerah. Dimana 

semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovatif, Pemerintah Daerah 

mengacu pada prinsip: (a) peningkatan efisiensi; (b) perbaikan efektivitas; 

(c) perbaikan kualitas pelayanan; (d) tidak ada konflik kepentingan; (e) 

berorientasi kepada kepentingan umum; (f) dilakukan secara terbuka; (g) 

memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (h) dapat dipertanggung jawabkan 

hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Oleh pemerintah nasional, daerah di dorong untuk berinovasi dalam 
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melaksanakan tugas utama pelayanan dasar publik pada masyarakat, 

mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mendorong 

terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah, serta daerah berinovasi 

menciptakan kebijakan-kebijakan inovatif untuk menarik lebih banyak 

investor masuk ke daerah. Dimana diharapkan terjadi investasi baru 

untuk mengelolah potensi sumber daya daerah dan dapat dioptimalkan 

pemanfaatannya, untuk menjadi sumber penggerak ekonomi daerah, 

dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, serta 

memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat setempat memanfaatkan 

pengelolaan potensi sumber daya lokal.

Waktunya sekarang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/

kota menciptakan kebijakan-kebijakan inovatif daerah searah dengan 

kebijakan investasi nasional, dalam menarik investor masuk ke daerah 

untuk mengelola potensi sumberdaya lokal. Menjadi penggerak utama 

ekonomi lokal memanfaatkan potensi sumber daya lokal berkelanjutan.

Collaborative Governance

Untuk memacu direct investment masuk ke daerah, pemerintah tidak 

dapat bekerja sendiri, hanya mengandalkan dana pemerintah daerah 

dan nasional melalui APBD dan APBN untuk membangun infrastruktur 

dasar dan sosial yang menjadi syarat utama menarik investor swasta 

masuk ke daerah. Tiba saatnya Pemda dengan menggunakan model 

Collaborative Governance menghimpun seluruh potensi stakeholders 

(BUMD, BUMN, Private Sector (Internasional, Domestik, dan Lokal), dan 

masyarakat untuk bersama dengan pemerintah daerah melakukan 

kegiatan investasi langsung pada sektor riil dengan memanfaatkan dan 

mengelolah potensi sumber daya daerah yang dapat di ekspor antar 

daerah dan antar negara untuk menciptakan devisa bagi negara.

Pelaksanaan kerja sama dalam pasal 366, UU Nomor 23/2014 dijelaskan 

bahwa  kerjasama daerah dengan pihak ketiga meliputi: (a) kerjasama 

dalam penyediaan pelayanan publik; (b) kerjasama dalam pengelolaan 

aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan 

bagi daerah; (c) kerjasama investasi; dan (d) kerjasama lainnya yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
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Jelas oleh UU 23/2014 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk 

menciptakan kondisi daerah yang nyaman dan aman bagi pihak swasta 

berusaha, dan memungkinkan bekerjasama dengan pemerintah daerah. 

Untuk menciptakan nilai tambah produk-produk lokal memanfaatkan 

potensi sumberdaya lokal dapat diekspor ke luar daerah.

Strategi Menarik Investasi Masuk ke Daerah

Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten dan kota) memiliki ruang yang 

luas untuk menciptakan kebijakan-kebijakan inovatif Pemda yang dapat 

dituangkan dalam Regulasi Daerah atau Perda untuk menarik investor 

masuk ke daerah. Kebijakan  inovatif daerah tersebut diuraikan pada 

bagian berikut ini:

Regulasi Investasi Daerah

Regulasi Provinsi tentang Perda Investasi Daerah, secara umum 

memberikan arahan bagi Pemda dan pihak swasta yang melakukan 

investasi langsung di daerah tentang peluang-peluang invetasi di 

daerah, arah kebutuhan investasi daerah, serta kebutuhan kebijakan 

dan dukungan infrastruktur yang perlu disediakan oleh pemerintah 

daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Selain itu, perda tersebut 

mencakup rencana investasi yang dilakukan oleh pemda (provinsi, 

kabupaten, dan kota melalui alokasi APBD Provinsi, Kabupaten dan 

Kota untuk infrastruktur dasar dan sosial, rencana investasi melalui 

pembiayaan pemda dialokasikan melalui APBD Provinsi, Kabupaten 

dan Kota, untuk tambahan penyertaan modal bagi BUMD.

Regulasi Kabupaten dan Kota tentang Investasi Daerah mengatur 

tentang rencana investasi yang dilakukan oleh Pemda  Pemda melalui 

APBD dialokasikan pendanaan langsung untuk infrastruktur dasar dan 

sosial, serta investasi Pemda melalui pembiayaan alokasi pada APBD 

Kabupaten/Kota melalui BUMD, serta arah kebijakan khusus daerah 

berkaitan dengan prioritas kebutuhan investasi yang dilakukan oleh 

pihak swasta, dan dilengkapi dengan insentif fiskal dan non-fiskal yang 

di sediakan oleh Pemda khusus pada investasi-investasi tertentu yang 

menjadi prioritas daerah.

Stabiltas Keamanan Daerah



132 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan 
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

Kewajiban Pemda bekerjasama dengan pihak keamanan (TNI dan 

Polri) untuk menciptakan stabilitas keamanan daerah yang aman dan 

nyaman. Stabilitas keamanan daerah, menjadi syarat utama wajib 

diciptakan Pemda dan pihak keamanan  untuk memberikan jaminan 

dan meyakinkan pihak swasta berminat melakukan investasi langsung 

di daerah yang aman dari gangguan keamanan.

Stabilitas Regulasi Daerah

Pemda (provinsi, kabupaten dan kota) berkewajiban untuk menciptakan 

stabilitas regulasi daerah yang tidak mendadak berubah atau 

menciptakan regulasi daerah yang stabil dalam jangka panjang. Adanya 

kepastian hukum diciptakan pemerintah daerah dalam jangka panjang, 

memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi pihak swasta, untuk 

melakukan kegiatan investasi langsung di daerah.

Konsistensi Kebijakan

Konsistensi kebijakan pemerintah nasional dan pemerintah daerah di 

bidang ekonomi relatif belum sepenuhnya menjadi perhatian utama 

pemerintah dan nampaknya dirasakan oleh pihak swasta masih lemah. 

Konsistensi kebijakan akan mendorong investasi masuk ke daerah dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi 

di daerah-daerah masih memiliki ruang dan peluang besar untuk 

berkembang dan meningkat. Apabila kebijakan pemerintah nasional 

dan pemerintah daerah konsisten dan tidak secepatnya berubah-ubah. 

Pergerakan ekonomi daerah seluruh Indonesia dapat bergerak 

serentak berkembang. Menggerakkan ekonomi daerah-daerah yang 

tersebar seluruh Indonesia, akan signifikan berdampak terhadap 

peningkatan ekonomi nasional. Karena pergerakan ekonomi nasional 

sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi di masing-masing daerah. 

Pergerakan ekonomi daerah secara serentak di 34 provinsi, berdampak 

kuat terhadap ekonomi nasional dapat bertumbuh mendekati 6% pada 

tahun 2019. 

Banyak masalah yang terjadi di daerah yang dapat diangkat sebagai 

contoh pemerintah daerah tidak konsisten dengan kebijakan daerah.  
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Sering dijumpai di daerah di mana pemerintah daerah membuat 

regulasi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah nasional, 

menyebabkan terjadinya penghambatan investasi untuk masuk ke 

daerah.

Konsumsi masyarakat dan pemerintah perlu terus untuk didorong 

sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional, 

serta akan memudahkan terjadi investasi baru yang masuk ke daerah. 

Fasilitas investasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah 

dapat dilakukan melalui insentif kebijakan, insentif pada bidang 

industri pengolahan dan manufaktur. Investasi untuk dapat lebih 

mudah mengalir masuk ke daerah perlu untuk difasilitasi, walaupun 

kemungkinan yang terjadi nilai investasi relatif kecil tetapi investasinya 

dapat meningkat pertumbuhannya di daerah dibandingkan dengan 

pertumbuhan konsumsi masyarakat. Hal ini akan menjadi penggerak 

utama mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Infrastruktur Daerah

Pemda (provinsi, kabupaten dan kota) berkewajiban untuk membangun 

infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/

kota, seperti sumber dan jaringan air bersih dan sanitasi, jalan dan 

jembatan, akses ke pelabuhan dan ke bandara, dan akses ke sentra-

sentra produksi potensi sumber daya lokal. Ketersediaan infrastruktur 

dasar di daerah, menjadi syarat menarik minat investor masuk ke 

daerah.

Infrastruktur dukungan APBN Pemerintah Nasional

Dukungan pemerintah nasional melalui BUMN untuk menyediakan 

kebutuhan infrastruktur dasar prioritas yaitu pembangkit listrik 

dan jaringan distribusi listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, 

serta kebutuhan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, dan 

peningkatan kapasitas pelabuhan dan bandara. Infrastruktur dasar yang 

menjadi tanggung jawab pemerintah nasional, pemerintah daerah yang 

dikoordinasikan oleh Pemprov wajib berkonsultasi dan berkomunikasi 

aktif dengan K/L yang bertanggung jawab dan berkewenangan 

membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan daerah.

Pembentukan BUMD 

Pemda sebaiknya membentuk BUMD yang berperan untuk mewakili 
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Pemda dalam melakukan investasi langsung pada bidang sektor riil 

dan bidang infrastruktur dasar yang dapat menghasilkan pendapatan 

(generating revenue), bekerja sama dengan pihak swasta. BUMD 

sebaiknya dikelola oleh para profesional yang dapat mengelolah 

manajemen BUMD secara profesional dan transparan. 

Keterlibatan pemda melalui BUMD pada setiap kegiatan yang 

menggunakan/memanfaatkan sumber daya lokal dalam bentuk sumber 

daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya lainnya yang menjadi 

milik daerah yang berada di wilayah administrasi pemda. Termasuk 

proyek pembangunan dan pengolahan pembangkit listrik menggunakan 

sumber daya air/hidro, surya, angin, dan arus/perubahan permukaan 

laut; pelabuhan dan bandara. Dimana proyek tersebut sebelumnya 

hanya didominasi oleh pemerintah nasional melalui BUMN.

Perencanaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat direncanakan alokasi untuk belanja modal 

mendanai infrastruktur dasar dan sosial yang menjadi kewenangan 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta keuangan daerah 

yang direncanakan untuk alokasi Pembiayaan Daerah dalam bentuk 

penyertaan atau tambahan modal dan aset untuk investasi melalui 

BUMD. Dimana Perencanaan Keuangan Daerah direncanakan  dalam 

jangka menengah serta termuat dalam dalam dokumen RPJMD. Akan 

memudahkan bagi calon investor untuk memahami rencana investasi 

Pemda dalam mendukung investasi swasta untuk masuk dan melakukan 

kegiatan di daerah.

Regulasi Daerah tentang Tenaga kerja

Pemerintah daerah (provinsi) perlu menyusun dan menetapkan 

Peraturan Daerah tentang tenaga kerja daerah, dengan memperhatikan 

upah dan pengupahan menjadi faktor pendukung dan strategis dalam 

perekonomian, daya saing, serta menghitung besar upah setiap 

tahun perlu memperhatikan kepentingan dunia usaha dan buruh 

tanpa mengabaikan nilai daya saing. Selain itu,  secara reguler dapat 

memberikan pelatihan bagi tenaga kerja daerah melalui balai-balai 

pelatihan tenaga kerja di daerah. Serta Pemerintah Daerah bekerja 

sama dengan Politeknik/Community College untuk pelatihan tenaga 

kerja sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.

Insentif fiskal dan non-fiskal daerah
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Pemda provinsi dan kabupaten/kota wajib menetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang Insentif Fiskal dan Insentif Non-Fiskal yang 

dapat diberikan oleh Pemda kepada Investor. Kedua jenis insentif ini 

dapat diberikan kepada investor yang melakukan investasi langsung 

pengelolaan sumberdaya lokal menghasilkan produk lokal yang dapat 

di ekspor, investasi industri pengolahan yang menghasilkan tanpa libah 

(zero waste), dan industri yang menggunakan dan atau menghasilkan 

energi terbarukan (renewable energ y).

Lokasi Kawasan Industri

Pemerintah daerah sebaiknya menyediakan lokasi khusus untuk 

pengembangan industri daerah yang menggunakan potensi sumber 

daya daerah. Penyediaan lahan kawasan industri yang dilakukan oleh 

Pemda dan dikelola oleh BUMD bekerjasama dengan swasta, dapat 

menjadi daya tarik tersendiri bagi calon investor serta memudahkan 

para investor melakukan investasi di daerah. Tanpa harus mencari 

lokasi lahan untuk kegiatan investasi. Kawasan Industri biasanya telah 

dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan penunjang, serta dilengkapi 

dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh investor membangun 

industri atau kegiatan usaha produktif.

Entrepreneural Government 

Saatnya Pemda menggunakan model Entrepreneural Government dalam 

melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah kerja 

sama pemerintah dan badan usaha melalui KPBU, memanfaatkan 

BUMD bekerjasama dengan pihak swasta, serta pihak swasta 

diberikan kesempatan untuk mengelolah fasilitas pelayanan publik 

seperti produksi dan distribusi air bersih serta pengelolaan jaringan 

sanitasi dan limbah. Peran pemda pada pengaturan, pengawasan, dan 

monitoring pelaksanaan pihak swasta menjalankan fasilitas pelayanan 

publik, sesuai standar pelayanan yang disepakati oleh Pemda dan pihak 

swasta.

Daya Saing Daerah

Pemerintah daerah melakukan dan mewujudkan beberapa poin 

disebutkan di atas, menjadi bagian dan syarat utama  untuk menciptakan 

daya saing daerah semakin meningkat dan dapat bersaing dengan 

daerah lainnya. Daya saing daerah dapat diciptakan oleh pemerintah 

daerah sendiri bukan akan terjadi sendiri di daerah.
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Penutup

Kreativitas dan komitmen Pimpinan Daerah bersama pimpinan OPD di 

daerah, dapat diformulasikan dalam bentuk kebijakan inovatif daerah 

merumuskan serentetan kebijakan daerah untuk menciptakan kondisi 

daerah dapat menarik investor (internasional dan domestik) masuk 

melakukan investasi langsung di daerah. Pemerintah daerah (provinsi, 

kabupaten, dan kota) membuka ruang bagi mintrakerja pembangunan 

dari pihak BUMN, BUMD, masyarakat, dan swasta bekerjasama dengan 

Pemda membangun dan mengelolah potensi sumberdaya daerah untuk 

menjadi produk-produk unggulan lokal yang berkualitas standar ekspor 

yang menjadi identitas komoditi ekspor daerah. Kewajiban pemda 

membangun infrastruktur dasar dan sosial, serta regulasi daerah yang 

stabil dan tidak cepat berubah-ubah. Kedua aspek tersebut menjadi 

bagian dari kebutuhan investasi swasta dapat berkembang di daerah.

Peran pemerintah provinsi sebagai koordinator di daerah terhadap 

pemerintah kabupaten dan kota, wajib difungsikan untuk mengajak dan 

membantu menciptakan kondisi daerah yang nyaman dan aman, serta 

stabil keadaan keamanan di daerah. Selain membangun komunikasi aktif 

oleh Pemprov dengan pemerintah Kabupaten dan Kota, supaya dapat 

menghindari terjadi perbedaan kebijakan investasi antara pemerintah 

nasional dan pemerintah daerah.  Peran pengawasan dan pembinaan 

yang menjadi kewenangan Pemprov terhadap Pemda Kabupaten dan 

Kota harus di fungsikan serta efektif dilakukan di lapangan.

Pemda (provinsi, kabupaten, dan kota) sesuai kewenangan masing-

masing dan peraturan yang berlaku, dapat melakukan dan menciptakan 

kebijakan-kebijakan inovatif daerah dalam rangka menciptakan 

daerah menjadi tujuan investasi internasional dan domestik, antara 

lain; Regulasi Investasi Daerah, Stabilitas Keamanan Daerah, Stabilitas 

Regulasi Daerah, Konsistensi Kebijakan, Infrastruktur Daerah, 

Infrastruktur Dukungan APBN, Pembentukan BUMD, Perencanaan 

Keuangan Daerah, Regulasi Daerah tentang Tenaga Kerja, Insentif Fiskal 

dan Non-Fiskal Daerah, Lokasi Kawasan Industri, dan Entrepreneural 

Government. Akumulasi sederetan kebijakan strategis dan inovatif yang 

diciptakan daerah sebagai syarat mewujudkan Daya Saing Daerah.



137Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

Referensi

Leigh dan Blakely, 2013. “Planning Local Economic Development: 

Theory and Practice”. Fifth Edition, SAGE Publication.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.





139Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

Dr. Rully Novie Wurarah 

KEBIJAKAN INOVATIF DAERAH 
DALAM MENINGKATKAN IN-
VESTASI DAERAH

Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat

Pendahuluan 

Dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah melalui investasi 

daerah maka kebijakan inovatif merupakan faktor utama yang 

perlu mendapatkan perhatian, terlebih pada daerah yang memiliki  

pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan struktur ekonomi yang 

didominasi oleh sektor tertentu. Pada daerah-daerah  yang memiliki pola 

struktur ekonomi yang sama belum tentu kebijakan inovatifnya sama 

apalagi daerah-daerah yang memiliki perbedaan struktur ekonominya. 

Terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke 

sektor industri misalnya, belum berarti bahwa perekonomian semakin 

membaik malahan menimbulkan permasalahan baru seperti semakin 

tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian bahkan 

optimalisasi pemanfaatan faktor produksi lokal mengalami depresiasi. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan inovasi 

di sektor pertanian. 

Inovasi merupakan proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk 

menemukan  sesuatu yang baru yang berkaitan dengan  input, kualitas 

proses, persediaan, kapasitas dan suply yang dapat memberikan 

manfaat. Saksono (2018) membagi inovasi dalam inovasi kebijakan, 

inovasi administrasi, inovasi manajemen, inovasi sosial dan inovasi 
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teknologi. Kelima inovasi tersebut sebagai terobosan  menuju 

perubahan kearah yang lebih baik dalam penyelenggaraan tatakelola 

pemerintahan. Guna  memacu investasi daerah maka inovasi yang 

diimplementasikan berkualitas, berkelanjutan dan memiliki suatu 

nilai. Inovasi Daerah sesuai  PP No 38 Tahun 2017 bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, yang wujudnya 

berupa inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan 

Publik dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. Keberhasilan pengembangan 

inovasi daerah ditentukan oleh pimpinan kepala daerah, kapasitas 

aparatur pemerintah, partisipasi aktif masyarakat dan implementasi 

regulasi sedangkan yang menghambat adalah tidak adanya kepastian 

hukum tentang inovasi dalam menjamin keberlanjutan pelaksanaan 

inovasi daerah, kebijakan lintas stakeholder yang masih bersifat parsial, 

dan kebijakan inovatif yang tidak diintegrasikan dalam dokumen 

perencanaan dan penganggaran.

Dari segi ekonomi, tata kelola pemerintah daerah telah mencapai tata 

kelola yang baik apabila telah berhasil menyelenggarakan sistem 

pengaturan pembangunan yang kuat, bertanggung jawab, dan dengan 

tetap menggunakan prinsip demokrasi serta prinsip pasar yang efisien. 

Hal ini akan mengurangi bahkan menghindari kekeliruan  dalam 

pengalokasian belanja pembangunan dengan menjalankan anggaran 

secara disiplin sehingga aktivitas usaha dalam masyarakat  dapat 

tumbuh dengan baik. Bagi setiap pemerintahan daerah tentu memiliki 

strategi efektif guna membangun pola pikir untuk peningkatan 

investasi daerah melalui kolaborasi dengan membangun networking 

antara pemerintah (pusat/daerah), bisnis dan perguruan tinggi untuk 

meningkatkan dayasaing  daerah.  Komponen tersebut berkolaborasi 

dalam mendorong kebijakan inovatif daerah misalnya melalui 

peningkatan jiwa kewirausahaan.  Inovasi yang dikembangkan tidak 

dapat berjalan secara parsial, harus merupakan kolaborasi antar aktor 

yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem 

inovasi.
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Hasil dari kolaborasi pada setiap daerah di Indonesia  secara makro 

dapat diukur antara lain  dengan pencapaian indikator ekonomi,  dan 

berdasarkan data BPS 2018 menunjukkan bahwa kontribusi PDB  

terbesar tahun 2017 berada di pulau Jawa yang mencapai 58,49% 

dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61%,  dan kalau dibandingkan 

dengan Sulawesi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 

6,99 % namun kontribusi PDB nya hanya sebesar 6,11%,  dapat dikatakan 

bahwa PDB Nasional tergantung pada pulau Jawa.  Pada daerah-daerah 

yang memiliki tingkat pertumbuhan di bawah 10% seperti Bali dan 

Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku serta Papua perlu 

menjadi perhatian yang lebih berarti dalam menerapkan kebijakan 

inovatif mengingat wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang 

melimpah. 

Membangun Daya Saing Daerah

Dalam meningkatkan daya saing tidak hanya dilihat dari kinerja usaha 

saja, namun juga proses dalam melakukannya (Buckley et al, 1998). 

Proses yang dimaksud dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah dalam 

mengelola proses bisnis investasi  baik dari sisi teknis ataupun manejerial. 

Kemampuan manajerial secara umum merupakan kesanggupan dalam 

mengambil tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan  pengawasan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. Menurut Priyanto (2006), kemampuan manajerial yang 

memadai ketika digabung dengan kemampuan wirausaha yang tinggi 

dapat menghasilkan suatu usaha yang sukses. Suatu usaha dikatakan 

sukses atau berhasil adalah apabila setelah jangka waktu tertentu 

usaha tersebut mengalamani peningkatan baik dalam permodalan, 

skala usaha, hasil atau laba, serta jenis usaha atau pengelolaan. 

Selain kemampuan manajerial dan wirausaha, ada juga kemampuan 

teknis dan tata kelola. Lantu dkk (2016) menjelaskan bahwa 

kemampuan teknis dapat dilihat dari kemampuan SDM yang dimiliki. 

Sementara kemampuan tata kelola melihat sejauh mana keteraturan 

sistem administrasi dan layanan yang dilakukan oleh usaha dalam 

menjalankan proses bisnisnya. Konsep tata kelola yang matang dan 

manusia yang memiliki kompetensi dapat mendukung tercapainya 

kinerja organisasi yang maksimal (Meylan, 2016). 
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Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam meningkatkan 

daya saing usaha dari setiap daerah terdapat beberapa faktor yang 

harus diperhatikan, yakni faktor-faktor yang terdapat pada dimensi 

potensi/input, dimensi proses dan dimensi kinerja. Adapun hubungan 

antar ketiga dimensi tersebut juga didukung dengan adanya kebijakan 

pemerintah, dukungan eksternal dan pendukung proses. Lantu dkk 

(2016) menjelaskan bahwa dengan kebijakan dan adanya infrastruktur 

di lokasi usaha dapat mendukung ataupun menghambat usaha dalam 

beroperasi. Selain itu dukungan eksternal mencakup permodalan 

dan mitrausaha, dimana kemudahan dalam mengakses sarana 

bantuan permodalan dan juga keterlibatan usaha dalam program 

kemitraan dapat mempengaruhi kinerja usaha. Untuk pendukung 

proses yang berkualitas dapat berupa tingkat pemanfaatan teknologi 

yang digunakan dalam keperluan proses produksi, manajemen yang 

berkualitas hingga pemasarannya, serta dengan inovasi yang mampu  

mengembangkan usahannya secara berkelanjutan. 

Daya saing daerah-daerah yang potensial akan berkembang seiring 

dengan efisiensi usaha dalam peningkatan proses produksi yang 

memanfaatkan bahan baku lokal  dengan teknologi yang memadai 

dan berkualitas. Melalui ketersediaan bahan baku lokal maka 

pengembangan kapasitas produksinya akan mampu menyediakan 

dan mengembangkan produk barang maupun jasa yang dapat disuply 

secara langsung  baik pada pasar domestik maupun pasar internasional.

Tata Kelola Pemerintahan 

Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari 

kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan 

politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut. 

Kewenangan utama ini yang kemudian digunakan untuk kepentingan 

rakyat, menjalankan fungsinya secara disiplin sehingga aktivitas usaha 

rakyat dapat tumbuh dengan baik dengan mengacu pada indikator 

transparansi sebagai proses terbuka menyampaikan informasi, 

partisipasi yang merujuk pada keterlibatan pemangku kepentingan 

dalam merencanakan kebijakan,  akuntabilitas  sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas peraturan yang dibuat dan koordinasi sebagai 
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sebuah mekanisme yang memastikan semua pemangku kepentingan 

memiliki kesamaan pandangan.  Melalui kewenangan tersebut, maka 

pengembangan inovasi melalui proses kegiatan yang berkaitan dengan  

input, kualitas proses, persediaan, kapasitas dan suply produk yang 

dihasilkan di setiap wilayah pemerintahan akan dapat berjalan dengan 

baik. 

Sampai saat ini pemerintah telah menerapkan standart dalam 

menentukan kebijakan dan memberikan layanan terhadap masyarakat, 

yang terfokus pada kepentingan masyarakat dan bukannya kepentingan 

internal organisasi pemerintah serta bersifat profesional dan bersikap 

tidak memihak. Pelayanan publik berorientasi kepada masyarakat yang 

dilayani sehingga mencerminkan layanan yang mencakup seluruh 

masyarakat bangsa yang bersangkutan, tanpa ada perkecualian. Melalui 

administrasi pelayanan publik yang mudah dijangkau masyarakat dan 

bersifat bersahabat berasaskan pemerataan yang berkeadilan dalam 

setiap tindakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat 

senantiasa telah mendorong kebijakan inovatif pada setiap daerah .

Peran pimpinan kepala daerah, kapasitas aparatur pemerintah, 

partisipasi aktif masyarakat dan implementasi regulasi merupakan 

komponen yang saling bersinergi dalam memperkuat sistem inovasi 

daerah. Sistem ini mampu membangkitkan kreativitas dan inovasi 

yang diperlukan, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat 

bersaing secara langsung baik di pasar domestik maupun internasional. 

Kesinergian komponen-komponen dalam suatu daerah dapat 

mengapresiasi kemampuan inovasi  sehingga  menjadi faktor daya saing 

yang sangat penting, terutama dalam menghadapi beberapa tantangan 

seperti tekanan persaingan global yang terus meningkat, produk yang 

semakin kompleks dan memiliki siklus hidup yang semakin pendek 

karena cepatnya kemajuan teknologi, dan perubahan selera konsumen, 

serta perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan kompleks.

Pada setiap daerah menghasilkan capaian indikator ekonomi maupun 

pembangunan yang berbeda beda sehingga regionalisasi tatakelola 

berdasarkan capaian indikator dapat dilakukan. Regionalisasi tersebut 

dapat mempermudah koordinasi antar daerah dengan dukungan 

infrastruktur yang memadai sehingga mampu terintegrasi dengan 
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daerah-daerah potensial yang kurang mendapatkan sentukan dari 

tatakelola pemerintahan.

Konsekuensi Investasi Daerah

Investasi di suatu daerah pada awalnya didominasi oleh investasi publik 

dan dengan berkembangnya daerah tersebut maka perlahan-lahan 

sektor swasta mulai mencari peluang untuk mendapatkan manfaat, 

dan pada akhirnya terbangun inovasi antara sektor publik dan sektor 

swasta yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Interaksi yang terjadi  

di antara kedua sektor ini, mengakibatkan inovasi pada kedua sektor 

tersebut menjadi saling mempengaruhi satu sama lain.

Proses kerjasama pemerintah dan swasta pada akhirnya menjadi tak 

terhindarkan sehingga dibutuhkan tindakan komplementer atau saling 

melengkapi dari kedua sektor untuk membangun kebersamaan dan 

membagi keuntungan bersama. Inovasi yang hadir di sektor publik 

maupun swasta akan saling mempengaruhi sebagai akibat dari adanya 

interaksi yang terjadi di antara keduanya. Bagi daerah yang memiliki 

ketersediaan sumber daya yang kaya akan menjadi sasaran bagi sektor 

swasta untuk melakukan investasinya sehingga kewenangan ekonomi, 

kewenangan administrasi, dan kewenangan politik dari pemerintah 

sangat berperan guna menjaga kapasitas dari pemerintah daerah. 

Kemampuan suatu daerah yang berbeda-beda dalam menghasilkan 

nilai tambah akibat investasi, menunjukkan keberagaman suatu 

daerah tersebut sehingga adanya suatu kebijakan inovasi akan mampu 

meningkatkan daya saing dengan daerah lain. Kemampuan tersebut 

ditunjukkan dengan daya saing daerah  baik dari kinerja, proses maupun 

hasil yang dicapai. Dengan memperhatikan share PDB masing-masing 

daerah nampak bahwa kawasan Maluku, Papua, Nusatenggara dan Bali 

perlu suatu terobosan yang inovatif sehingga share PDB tersebut dapat 

meningkat.

Selama ini yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi adalah Jakarta, 

Surabaya, dan Makasar oleh sebab itu perlu membuat pusat-pusat 

pertumbuhan baru seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan 

Wilayah Kepulauan Maluku NTT dan Bali serta Papua. Hal ini  dapat 
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mempercepat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan dayasaing daerah.

Konsekuensi pilihan investasi guna memacu share PDB masing-masing 

daerah dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan faktor produksi 

pada setiap daerah yang berorientasi pada peningkatan produktivitas 

masing-masing sektor ekonomi dan diikuti dengan kebijakan 

eksport yang memberikan nilai tambah bagi daerah penghasil. Salah 

satu kebijakan inovatif dalam mendorong ekspor yaitu perbaikan 

infrastruktur pada setiap daerah dalam mendorong suply daerah 

sehingga setiap daerah memiliki keunggulan komparatif maupun 

kompetitif terhadap supply barang maupun jasa.

Implementasi Kebijakan Inovatif

Keberhasilan pengembangan inovasi daerah ditentukan oleh 

kemampuan pimpinan kepala daerah dalam mengimplentasikan 

kebijakan yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, 

penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Dukungan 

kapasitas aparatur pemerintah sangat berperan dalam membangun 

model perencanaan yang sesuai sehingga capaian pembangunan 

dapat terukur ketika  dilakukan investasi baik publik maupun swasta. 

Supaya investasi dapat berjalan dengan baik maka peran partisipasi 

aktif masyarakat  sangat diperlukan  terlebih dalam mendukung  

implementasi regulasi untuk kegiatan investasi daerah.

Dengan memperhatikan wilayah kepulauan Maluku, NTT, Bali dan 

Papua  merupakan kesatuan kawasan  yang memiliki interaksi yang 

unik, dimana zona wilayah kepulauan dan daratan Papua merupakan 

suatu zona wilayah yang luas memiliki sumber daya alam yang 

melimpah namun kontribusi terhadap PDB terendah di Indonesia. Oleh 

karena itu perlu upaya  meningkatkan daya saing daerah yakni faktor-

faktor yang terdapat pada dimensi potensi/input, dimensi proses yang 

berkualitas  dan dimensi kinerja dalam menghasilkan supply daerah.

Kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan 
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politik yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah  perlu  

kesinergian dalam mengatur masalah-masalah sosial ekonomi terlebih 

dalam pembiayaan pembangunan / investasi publik  sehingga pola 

interaksi dengan sektor swasta yang pernah terjadi di wilayah lainnnya 

dapat terbina.  Sebagai gambaran hasil yang di capai berdasarkan 

indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat 

pengangguran terbuka oleh wilayah yang kontribusi PDB nya kecil 

pada tahun 2017 seperti berikut :

Tabel 1.     Perbandingan Indikator Ekonomi dan Pembangunan Provinsi yang 
Memiliki Kontribusi PDB Kecil

Membaiknya indikator ekonomi maupun pembangunan suatu 

daerah menunjukkan adanya peningkatan inovasi baru  baik dari 

sisi kebijakan, administrasi, manajemen, sosial maupun  teknologi, 

sedangkan memburuknya capaian indikator tersebut disebabkan 

kurang memperhatikan adanya peningkatan inovasi baru.

Pencapaian hasil dari ketiga indikator tersebut pada setiap daerah 

sangat beragam sehingga dengan kondisi ini perlu adanya suatu 

kebijakan inovatif  dalam kegiatan investasi  baik publik atau swasta  

mulai dari input,  proses dan output bahkan dampaknya terhadap 
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perbaikan indikator ekonomi maupun indikator pembangunan daerah. 

Kebijakan inovatif terhadap faktor produksi lokal  dengan memacu 

produk unggulan daerah yang beragam.

Produk unggulan pada setiap daerah merupakan produk yang potensial 

untuk dikembangkan dengan memanfaatkan faktor produksi yang 

tersedia (sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat) 

sehingga dapat  mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun 

pemerintah. Produk unggulan juga merupakan produk yang memiliki 

daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta 

keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan. Penetapan 

produk unggulan daerah  diperlukan untuk dapat memberikan fokus 

dan prioritas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan 

investasi daerah.

Penutup

Kebijakan inovatif yang dapat memacu investasi daerah bukan 

saja  diukur dari output daerah dalam bentuk PDRB namun harus 

memperhatikan indikator pembangunan  yaitu kesejahteraan 

masyarakat  yaitu penurunan jumlah penduduk miskin, dan tingkat 

pengangguran.  Meningkatnya output daerah belum tentu memberikan 

kesejahteraan pada masyarakat bahkan bisa saja menimbulkan masalah 

yang baru seperti tingkat kesenjangan  dan bahkan mengarah kepada 

konflik. Olehnya perlu ada keseimbangan didalam kegiatan investasi 

daerah mulai dari input yaitu faktor produksi yang lebih berpihak pada  

sumber daya lokal, kemudian proses  yang memperhatikan dampak 

lingkungan dan kepada kelompok masyarakat lokal, selanjutnya output 

yang memperhitungkan manfaat  baik kepada pemerintah, masyarakat 

maupun dunia usaha bahkan terhadap lingkungan sehingga dampaknya 

dapat diukur dalam bentuk capaian dari kebijakan  pemerintah, baik 

dalam bentuk indikator ekonomi maupun indikator pembangunan 

daerah. 

Kebijakan inovatif yang dapat dikembangkan dengan kondisi daerah 

yang memeiliki share PDB yang rendah dan potensi pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi melalui regionalisasi supply daerah yang terpusat 

pada pasar dengan biaya yang efisien. Misalkan regionalisasi pemasaran 
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kawasan Bali, Nusatenggara, Maluku dan Papua  yang terpusat pada  

Kota Sorong dan Kota Denpasar harus di dukung oleh infrastruktur 

yang memadai  dalam mensuply produk yang dihasilkan dari kawasan 

tersebut. Selama ini kebijakan  perdagangan dari  kawasan tersebut 

tergantung pada kota Surabaya dan Kota Makassar sehingga dengan 

meningkatnya kapasitas infrastruktur perdagangan pada dua Kota di 

Kawasan tersebut akan memberikan  dampak terhadap pertumbuhan 

daerah pada masing-masing wilayah mulai dari Bali hingga Papua. 

Konsekuensinya akan dapat mendorong share PDB dari Bali hingga 

Papua sehingga ketergantungan terhadap pulau Jawa akan mengalami 

penurunan. Hal serupa juga dapat dilakukan untuk Pulau Sumatra dan 

Kalimantan serta Sulawesi.

Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian khusus dalam 

meningkatkan investasi daerah  yaitu teknologi inovasi, jangkauan 

pemasaran, keterlibatan kelompok masyarakat lokal, kandungan bahan 

baku lokal, lingkungan, budaya yang mampu menjadi penggerak utama 

dalam pembangunan, memiliki keterkaitan  kedepan dan kebelakang, 

memiliki teknologi yang meningkat dan rentan terhadap gejolak 

internal maupun eksternal. Melalui kebijakan pemerintah untuk tujuan 

pemerataan pembangunan maka dengan regionalisasi pengembangan 

aktivitas ekonomi akan mampu menghasilkan pusat pertumbuhan 

ekonomi yang  mampu melayani supply produk barang dan jasa. 
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Mohamad Ahlis Djirimu, S.E., DEA., Ph.D. 

POTENSI PENGEMBANGAN 
CADANGAN PANGAN DAERAH

Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah

Dunia mengalami krisis pangan sebagai konsekuensi dari anomali 

cuaca dan penguasaan aset pangan hanya pada negara tertentu. Setiap 

hari, ada 1,7 milyar penduduk dunia yang tidak memperoleh nutrisi 

yang layak terutama penduduk yang berdomisili di Afrika Sub Sahara 

dan India. Hal ini diperparah lagi oleh dominasi kartel dalam penentuan 

harga pangan membuat volatilitas harga pangan dunia sulit diantisipasi 

oleh berbagai negara. Thailand, sejak beberapa dekade telah menjadi 

pemegang seperempat pasokan beras terbesar di dunia. Sementara 

Indonesia sejak pertengahan dekade 1980an menjadi importir 

bahan pangan. Hampir semua kendali harga pangan ini dilakukan di 

Jenewa, Swiss, negara yang tidak mempunyai kultur pangan kecuali 

produsen susu. Krisis pangan dunia akan menyulitkan negara-negara 

berpenduduk banyak sehingga harus dapat diantisipasi sebelum. Ikan 

dapat menjadi alternatif terbaik karena protein yang dikandungnya 

sangat tinggi, apalagi ikan merupakan nutrisi kecerdasan.

Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 17 tujuan dengan 

169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB 

sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan 

planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh berbagai negara dan 

lintas pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai 
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ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030. Tiga tujuan mulia 

SDGs yakni pertama, diharapkan mengakhiri segala bentuk kemiskinan 

di semua negara di dunia ini. Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala 

bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi 

dan mendorong pertanian berkelanjutan. Ketiga, target SDGs adalah 

menjamin adanya kehidupan sehat, serta mendorong kesejahteraan 

untuk semua orang di dunia ini pada semua usia. Satu dari tiga tujuan 

mulia di atas berkaitan erat dengan topik Policy Recommendation ini. 

Oleh karena itu, pencapaian SDGs diperlukan koordinasi, kerjasama, 

serta komitmen dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan 

terutama pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memastikan 

kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam tujuan pembangunan 

millennium (MDGs). 

Langkah-Langkah Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Berbagai langkah-langkah dalam pengembangan cadagangan pangan 

daerah yaitu :

Mengoptimalkan Ekspor Hasil Pertanian 

Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meningkatkan neraca 

perdagangan produk pertanian ke luar negeri berkat dukungan 

produksi para petani Indonesia. Setelah sebelumnya melakukan ekspor 

sejumlah komoditas pertanian ke berbagai negara, kali ini sebanyak tiga 

komoditas pertanian yaitu benih kangkung, benih jagung manis, dan 

kacang hijau siap diekspor kembali.  Benih kangkung diekspor ke China, 

benih jagung manis ke Hongkong, dan kacang hijau konsumsi ke China 

dan Philipina. Kementerian Pertanian melaporkan bahwa komoditas 

hortikultura yang diekspor kali ini yakni benih kangkung 140 ton 

ke China dan benih jagung manis 60 ton ke Hongkong. Sementara 

komoditas pangan yang diekspor yakni kacang hijau sebanyak 2.200 

ton ke China dan Philipina. Jenis benih kangkung yang diekspor ini 

varietas water convolvulus A 009, KKP-01, dan KKP-09. Benih jagung 

manis jenis 1351 dan kacang hijau yang diekspor adalah kacang hijau 

untuk konsumsi. 

Potensi pertanian Indonesia sangat besar untuk menyediakan pangan 
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secara berdaulat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. 

Faktanya, dari data BPS, ekspor pertanian Tahun 2017 mencapai Rp442 

triliun, naik 24% dibanding 2016, sehingga berdampak pada surplusnya 

neraca perdagangan pertanian 2017 sebesar Rp214 triliun. Beberapa 

komoditas yang sudah menembus pasar ekspor yakni mangga, manggis, 

salak, nenas, pisang, benih, aneka sayuran, bawang merah, tanaman 

hias, telur, ayam, kambing, jagung dan lain-lain. Perlu penambahan 

kawasan pengembangan pertanian dan pendampingan yang intensif 

dari aspek hulu sampai hilir, sehingga petani mampu menghasilkan 

produk pangan berkualitas ekspor. Terkait ekspor benih sayuran, 

menunjukkan bahwa industri perbenihan dalam negeri sudah maju dan 

mampu bersaing dengan produk benih negara lain. Selain kangkung, 

beberapa benih hortikultura yang telah diekspor yaitu benih pare, 

cabai, paprika, timun, gambas, melon, waluh, sweet corn, dan pare 

welut.  Selain itu, Indonesia pun telah banyak ekspor benih semangka, 

terong, tomat, jagung pulut,  kacang panjang, bayam, okra dan buncis. 

Ini kerja yang membanggakan antara pemerintah dengan petani dan 

pelaku usaha. 

Pelepasan ekspor benih kangkung dan jagung manis ini menandai 

bukti adanya peningkatan ekspor dari tahun sebelumnya 2017. Ekspor 

jagung manis 2017 sebesar 1.122 ton, sementara estimasi ekspor di 

Tahun 2018 sebesar 1.245 ton atau naik 11% dari 2017. Ekspor total 

hortikultura segar Januari hingga Agustus 2018 mencapai Rp 1,28 

triliun, naik 27% dibanding Januari sampai Agustus 2017 yang hanya 

Rp 0,94 triliun. Sedangkan total ekspor hortikultura segar dan olahan 

Januari hingga Agustus 2018 mencapai Rp 2,87 triliun. Untuk terus 

memacu volume ekspor, telah menetapkan prognosa produksi sayuran 

2018 mencapai 12,9 juta ton atau naik 3,4% dibandingkan 2017. Dengan 

begitu, Kementan akan terus memperluas kawasan pengembangan 

hortikultura dan benih sayuran. Bantuan untuk petani akan dikawal 

hingga hasilnya bisa ekspor.

Berbagai terobosan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan 

sekaligus kesejahteraan petani selama 3 tahun terakhir dan telah 

membuah hasil di antaranya pengendalian impor dan mendorong 

ekspor; infrastruktur pertanian meningkat seperti rehabilitasi irigasi 
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(500%), lahan benih unggul (562%), alat mesin pertanian (2000%), dan 

cetak sawah baru (588%). Dibandingkan Tahun 2014, produksi beberapa 

bahan pangan strategis meningkat pada Tahun 2017, di antaranya Padi 

dari 70,8 juta ton menjadi 81,5 juta ton, Jagung meningkat dari 19 juta 

ton menjadi 26 juta ton, Bawang Merah dari 1,2 juta ton menjadi 1,42 

juta ton, aneka cabai 1,915 juta ton menjadi 1,918 juta ton. Capaian 

ini merupakan angka prognosa sementara bulan Oktober dan sangat 

mungkin dapat bertambah hingga bulan Desember 2018. Produksi 

protein hewani, produksi daging sapi mengalami peningkatan 5,31%, 

telur ayam 13,6%, daging ayam 8,8%, dan daging kambing 3,1%; dari 

sisi kebijakan perberasan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai 

kebijakan seperti Inpres 5/2015 tentang HPP gabah/beras, Permendag 

57/2017 tentang HET beras, Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu 

Beras. Ekspor juga mengalami kenaikan, tercatat bulan Oktober 

2017 telah dilakukan ekspor bawang merah dari perbatasan yaitu 

ke Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Vietnam, dan pada 

tanggal 20 Oktober 2017 serta ekspor beras ke Malaysia melalui wilayah 

perbatasan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ke depannya, kita 

berharap kegiatan ini dapat menjadi penggerak ekonomi dan pendorong 

ekspor pangan dari daerah lain. Dari sisi kesejahteraan petani yang 

diindikasikan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2017 

meningkat sebesar 102,78 poin atau naik 0,54% dibandingkan bulan 

sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima 

Petani (It) naik sebesar 0,49%, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar 

Petani (Ib) turun sebesar 0,05%. Dengan melihat capaian produksi dan 

peningkatan ekspor di atas, tidak menutup kemungkinan visi Indonesia 

menjadi Lumbung Pangan Dunia di Tahun 2045 dapat terwujud.

Mengurangi Impor Pangan

Impor bahan pangan membengkak sepanjang semester I/2018. 

Komoditas seperti beras, kedelai, gula dan garam menjadi penyumbang 

terbesar pembelian barang konsumsi dari luar negeri pada periode 

tersebut. Nilai impor barang konsumsi sepanjang Januari—Juni 2018 

mencapai US$ 8,18 miliar, naik 21,64% secara year on year (yoy). 

Menurutnya, komoditas pangan menjadi penyumbang terbesar 

kenaikan impor barang konsumsi tersebut. Secara umum, kenaikan 
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paling besar disumbangkan oleh beberapa komoditas seperti beras, gula 

dan kedelai.

BPS mencatat beras, gula, biji gandum dan meslin, serta garam adalah 

komoditas dengan volume impor terbesar sepanjang semester I/2018. 

Dari sisi nilai, penyumbang impor terbesar adalah beras, gula, kedelai, 

serta biji gandum dan meslin. Ketua Umum Persatuan Pengusaha 

Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso 

mengatakan tingginya impor beras sepanjang Januari—Juni 2018 

merupakan sebuah kewajaran.

Indonesia termasuk negara agraria yang mampu memproduksi beras 

dalam jumlah besar. Namun hampir setiap tahun, impor beras tetap 

dilakukan untuk kebutuhan stok pangan dan memasok sebagian 

daerah yang kekurangan. Menurut catatan Kementerian Pertanian, 

jumlah konsumsi beras nasional mengalami penurunan pada Tahun 

2015 dibanding posisi pada 2013. Konsumsi beras Indonesia lebih 

tinggi dibanding kemampuan memproduksi beras. Hal ini menjadikan 

Indonesia sebagai salah satu negara importir beras yang cukup besar 

di Asia Tenggara. Kemudian di Tahun 2015, jumlah konsumsi beras 

Indonesia mengalami penurunan dan pada saat yang sama produksi 

beras meningkat. Berdasarkan hasil kajian data dan metode terbaru 

perhitungan produksi padi dan beras yang menggunakan Kerangka 

Sampel Area (KSA), produksi padi nasional Tahun 2018 mencapai 56,54 

juta ton GKG atau 32,42 juta ton setara beras. Konsumsi beras nasional 

diperkirakan 29,57 juta ton, sehingga secara nasional terdapat surplus 

beras sebesar 2,85 juta ton (BPS dan BPPT, 2018).  

Namun demikian, pemerintah masih melakukan impor beras guna 

memperkuat cadangan beras pada Tahun 2018. Stok cadangan 

nasional dinyatakan aman jika Bulog menyimpan 1 - 1,5 juta ton beras. 

Pemerintah memberi kuota impor beras untuk Perum Bulog sebesar 

2 juta ton. Dari Januari hingga Agustus 2018, Bulog telah mengimpor 

1,4 juta ton beras. Perlu tidaknya melakukan impor beras tergantung 

dari maksimal-tidaknya Bulog menyerap hasil produksi petani secara 

nasional. Dengan penyerapan tersebut, pasokan beras diproyeksi 

mampu memenuhi kebutuhan hingga Maret 2019, dengan begitu 

pemerintah tidak memerlukan adanya tambahan impor.
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Isu lain terkait dengan impor pangan adalah harga kedelai dan gandum. 

Harga komoditas pangan berbasis kedelai dan gandum yang diimpor 

dari Amerika Serikat bepeluang naik, karena terdampak gangguan masa 

panen dan tanam di negara tersebut. Berdasarkan laporan Bloomberg, 

sejumlah sentra pertanian di Amerika Serikat (AS) mengalami 

keterlambatan masa panen akibat hujan deras berkepanjangan. Tak 

ayal, sejumah lahan gandum dan kedelai yang seharusnya sudah bisa 

dipanen—terendam banjir.

Musim hujan di beberapa sentra gandum dan kedelai Amerika Serikat 

sejak September 2018 juga berpotensi mengganggu masa tanam 

selanjutnya. Kondisi yang terjadi di Amerika Serikat harus diwaspadai 

oleh importir gandum dan kedelai Indonesia. Pasalnya, RI cukup 

ketergantungan impor kedua komoditas pangan itu.

Kondisi serupa juga akan terjadi pada komoditas gula. Apabila 

berkaca pada kondisi semester I/2018, izin impor gula mentah (GM) 

diperkirakan kembali dibuka oleh pemerintah pada sisa tahun ini.  

Terlebih serapan gula kristal rafinasi oleh industri makanan minuman 

cukup tinggi pertumbuhannya. Bukan tidak mungkin kuota izin impor 

[GM] selanjutnya akan ditambah, meskipun berubah polanya dari 

semesteran menjadi kuartalan. Kendati demikian, kebijakan tersebut 

akan menuai kecaman keras dari produsen gula kristal putih (GKP) 

dalam negeri lantaran isu merembesnya gula rafinasi ke pasar untuk 

konsumsi.

Untuk komoditas garam, pemerintah masih membuka keran impor 

dalam jumlah yang cukup besar. Sebab, petani garam di Indonesia saat 

ini seharusnya tidak mengalami gangguan yang berarti lantaran tidak 

terjadi perubahan kondisi alam yang ekstrim seperti tahun lalu.

Upaya Menurunkan Konsumsi Beras Nasional 

Secara historis, konsumsi beras/kapita/tahun sebesar 139,15 kg Tahun 

2009 termasuk yang sangat tinggi di dunia. Bahkan menurut USDA, 

pada Tahun 2006, konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 160,8 

kg/kapita/tahun. Angka-angka konsumsi yang lain seperti Siswono 

(2006) sebesar 125-130 kg dan konsumsi rumah tangga 105-110 kg, 
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mungkin belum menggambarkan angka konsumsi menyeluruh karena 

mengabaikan konsumsi beras di restoran, rumah makan, warung, 

acara-acara pesta, kongres, seminar, lokakarya, dan sebagainya yang 

secara kuantitas cukup signifikan. Berdasarkan data Kementan, hingga 

Tahun 2017, tren konsumsi beras nasional terus mengalami penurunan. 

Pada Tahun 2010, konsumsi beras di Indonesia mencapai 130 kilogram 

per kapita per tahun, dan Tahun 2014 mencapai 124 kilogram per 

kapita per tahun, kemudian Tahun 2017 mencapai 111,58 kilogram per 

kapita per tahun. Kendati demikian, angka tersebut masih jauh di atas 

konsumsi negara-negara Asia, seperti Korea Selatan 40 kilogram per 

kapita per tahun, Jepang 50 kilogram per kapita per tahun, Malaysia 80 

kilogram per kapita per tahun, dan Thailand 70 kilogram per kapita per 

tahun, serta rata-rata dunia 60 kg/kapita/tahun dan ASEAN 60-80 kg/

kapita/tahun. Kementerian Pertanian menargetkan angka konsumsi 

beras nasional berada pada posisi 90 kilogram per kapita per tahun dari 

117 kilogram per kapita per tahun pada 2017. Survei Sosial Ekonomi 

Nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 menyebutkan bahwa 

konsumsi beras per kapita per Maret 2015 adalah sebesar 98 kilogram 

per tahun. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang 

hanya 97,2 kg per tahun. 

Konsumsi per kapita ini dinilai berdasarkan aneka masakan yang 

mengandung beras mencakup konsumsi beras dalam bentuk nasi, 

beras ketan, tepung beras, dan konsumsi padi-padian lainnya. Selain 

itu, kelompok bahan makanan mengandung beras lain yang ikut 

diperhitungkan adalah bihun, bubur bayi kemasan, kue basah, nasi 

rames, nasi goreng, nasi putih, dan lontong sayur. Beberapa program 

yang dilakukan, salah satunya diversifikasi pangan pada lahan-lahan 

yang tidak akan menciptakan persaingan penggunaan lahan dengan 

komoditas padi, jagung, dan kedelai. Program diversifikasi pangan 

akan mengoptimalkan lahan pekarangan yang akan diintegrasikan 

dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Potensi lahan 

pekarangan Indonesia sekitar 10,4 juta hektar di luar lahan program 

PAJALE, dapat menggunakan polybag sebagai media tanam. Adapun 

komoditas yang akan dikembangkan mulai dari sagu, gembili, ganyong, 

garut, dan singkong.
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Tingginya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras 

memberikan risiko yang tinggi terhadap penyediaannya karena 

peningkatan konsumsi akibat pertambahan penduduk akan terus 

terjadi. Peningkatan konsumsi ini semakin sulit diimbangi oleh 

peningkatan produksi yang cenderung stagnan karena penurunan 

produktivitas usaha tani akibat kondisi tanah yang semakin marginal 

disebabkan kurangnya upaya konservasi dan konversi lahan sawah 

untuk keperluan lain. Di samping itu, proporsi asupan karbohidrat yang 

terlalu didominasi padi-padian (lebih dari 50%) membuat kualitas gizi 

kurang baik dan tidak kondusif terhadap kesehatan.

Regenerasi Petani 

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting, terutama 

dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian secara 

efektif dan efisien. Faktor kekuatan Sumber Daya Manusia atau 

ketenagakerjaan merupakan unsur yang penting dalam menggerakkan 

roda pembangunan nasional. BPS merilis bahwa angkatan tenaga 

kerja menurut umur dari Tahun 2008 sampai dengan 2017 dilaporkan 

mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017, angkatan kerja usia 30-44 

tahun mendominasi dengan jumlah 45,8 juta jiwa, disusul usia 45-59 

tahun sejumlah 33,3 juta jiwa. Namun di sisi lain, Penyerapan tenaga 

kerja pertanian cenderung menurun tajam dan jumlahnya cukup 

signifikan yaitu 33,51%, disusul perdagangan (22,54%), jasa (16,54%), 

dan sektor industri (13,12%). Menurut Agung Hendriadi (Kepala Badan 

Ketahanan Pangan), generasi muda saat ini lebih tertarik ke sektor 

industri dan jasa karena beberapa faktor:

Pertama, Penghasilan tenaga kerja di sektor pertanian lebih 

rendah dibandingkan dengan sektor industri dan jasa; Kedua, lebih 

menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti; Ketiga, Petani tidak ingin 

generasi penerusnya menjadi petani; Keempat, banyaknya konversi 

lahan yang menunjukkan usaha pertanian tidak ekonomis; Kelima, 

tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan 

agribisnis, termasuk dari sisi kemampuan manajerial. 

Untuk mengatasi masalah kurangnya minat generasi muda terjun 

di sektor pertanian, Kementerian Pertanian memiliki 6 strategi agar 
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terjadi regenerasi petani: 

Pertama, melakukan transformasi pendidikan tinggi vokasi pertanian. 

Enam STPP (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian) yang tadinya 

program studinya hanya penyuluhan yaitu penyuluhan pertanian, 

penyuluhan perkebunan, dan penyuluhan peternakan, akan ditambah 

program studinya berorientasi agribisnis hortikultura, agribisnis 

perkebunan, mekanisasi pertanian. Dengan demikian, ke depan akan 

bertambah generasi muda yang disiapkan untuk menjadi petani 

sekaligus pelaku usaha pertanian. 

Kedua, melakukan inisiasi program penumbuhan wirausahawan muda 

pertanian yang bekerjasama dengan 16 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). 

Ketiga, melakukan pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk 

mengintensifkan pendampingan/pengawalan program Kementerian 

Pertanian. Keempat, melakukan penumbuhan kelompok usaha 

bersama (KUB) yang difokuskan pada bidang pertanian bagi pemuda 

tani. Kelima, melakukan pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam 

bidang pertanian, dan Keenam, melakukan optimalisasi penyuluh 

untuk mendorong dan menumbuhkembangkan pemuda tani. 

Perguruan tinggi pertanian Indonesia telah berperan dalam 

pengembangan sumberdaya manusia dan memberikan sumbangan 

nyata dalam mendukung perkembangan pertanian dan perkembangan 

masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam konteks ini, Perguruan 

Tinggi dalam pembangunan pertanian dan perdesaan memiliki peran 

krusial dalam menghasilkan lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan 

dan teknologi tepat guna untuk memperbaiki kualitas hidup 

masyarakat. Untuk dapat menjalankan peran tersebut, Perguruan 

Tinggi harus memiliki daya respon yang tinggi terhadap kebutuhan 

masyarakat, sehingga dapat memecahkan masalah-masalah kuantitatif 

maupun kualitatif. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi dituntut mampu 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan baik technical, 

soft skills, maupun emotional dan spiritual skills, sehingga mampu 

menghadapi tantangan zaman yang senantiasa berubah. 
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Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Indonesia merdeka sudah 73 tahun lamanya tapi potensi Sumber 

daya kelautan dan perikanan Indonesia yang melimpah belum 

mampu menjadi leading sector penguat ekonomi nasional, dan belum 

mampu menjadi jaminan  peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai 

pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta masyarakat pada 

umumnya. Upaya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 

secara implisit menjadi porto folio dimulai pada masa pemerintahan 

Presiden Abdurahman Wahid hingga saat ini Pemerintahan dipegang 

oleh Presiden Jokowi dengan Kabinet kerjanya sektor kelautan dan 

perikanan atau sektor maritim menjadi haluan pembangunan nasional 

hingga munculah  jargon pemerintahan sekarang adalah menjadikan 

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Upaya–upaya tersebut 

ke depan sudah seharusnya mampu mewujudkan cita–cita nasional 

yaitu mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sekarang dinakhodai 

ibu Susi Pudjiastuti telah melakukan gebrakan–gebrakan dengan 

memberantas praktik IUU (Ilegal, Unregulated and Unreported) Fishing. 

Hal itu mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki 

kedaulatan ekonomi di bidang Kelautan dan perikanan, Indonesia 

mampu memiliki nilai tawar (Barganning Position) yang kuat di mata 

bangsa lain, khususnya yang selama ini menginjak–injak martabat 

dan ekonomi bangsa dengan menggerogoti kekayaan nasional di 

sektor kelautan dan perikanan, hal ini adalah prestasi besar. Blue Print 

kelautan dan perikanan sedang dicetak, tapi kita tidak dapat menutup 

mata dengan beragam permasalahan yang masih nampak di depan 

mata kita yakni permasalahan kesejahteraan nelayan dan para pelaku 

usaha perikanan kasta terendah, sejak Indonesia merdeka ekonomi di 

sektor kelautan dan perikanan dikuasai oleh para pemegang modal, 

kapitalis yang mampu mempermainkan kondisi perputaran uang di 

sektor kelautan dan perikanan, dimulai dari semakin meraja lelanya 

para tengkulak yang semakin mencekik nelayan.

Melihat dari sisi perikanan tangkap nelayan kita ibarat sapi perah para 

pemodal besar, nelayan tidak memiliki nilai tawar terhadap hasil ikan 
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yang mereka tangkap, karena kapal, biaya Bahan bakar dan logistik 

disediakan oleh sang Tengkulak dengan sistem yang diatur sesuai 

kehendak para tengkulak atau pemodal–pemodal besar sehingga para 

nelayan tak ubahnya kerja untuk para tengkulak sehingga pendapatan 

mereka jauh dari harapan dan nilai ideal sebuah usaha perikanan. 

Tengkulak atau pemain pasar pada industri tangkap dapat menjelma 

dalam bentuk juragan–juragan kapal, atau pemilik industri perikanan 

yang memodali para nelayan untuk menyediakan bahan baku produksi 

usahanya.

Para tengkulak tidak hanya menguasai sistem perputaran uang usaha 

perikanan di suatu daerah yang imbasnya sangat merugikan nelayan, 

tetapi juga sering bermain curang dalam hal pelaporan hasil tangkapan. 

Laporan hasil tangkapan yang dilaporkan ke pemerintah tidak sesuai 

dengan hasil tangkapan sebenarnya. Banyak praktik para tengkulak 

mendatangi langsung para petugas dengan memberi imbalan serta 

pelaporan yang sudah disesuaikan dengan keinginan tengkulak 

tersebut, bahkan kapal–kapal nelayan banyak yang tidak membongkar 

hasil tangkapan di Tempat pelelangan ikan (TPI), tetapi langsung 

di perusahaan mereka. Hal itu semua berdampak pada pendapatan 

retribusi negara dari Industri perikanan tangkap serta tidak validnya 

data produksi perikanan tangkap pemerintah.

Dari sektor Industri pengolahan perikanan, masih banyak kita jumpai 

pabrik–pabrik atau Unit pengolahan ikan (UPI) yang mengesampingkan 

AMDAL, masih banyak pelaku usaha yang tidak memasang Instalasi 

pengolahan limbah (IPAL) yang standar sehingga limbah industri yang 

pada umumnya dibuang di laut, mengotori laut. Hal ini berimbas pada 

rusaknya ekosistem perairan di sekitar kawasan industri pengolahan 

ikan tersebut. Di sisi lain, banyak pengusaha yang tidak menerapkan 

sistem upah minimum bagi para buruh pabrik perikanan. Kita dapat 

mengambil contoh di kawasan Industri Perikanan Muncar Banyuwangi 

semua hal tersebut di atas dapat kita lihat dengan mata telanjang kita. 

Kawasan pabrik yang berbaur dengan pemukiman penduduk, sungai–

sungai yang sudah tercemar oleh limbah pabrik mengalir ke pantai 

Muncar. Banyak perusahaan yang telah mendapat catatan hitam (Black 

List), tetapi masih beropersi hingga saat ini.
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Di sektor budidaya perikanan, pembukaan lahan untuk budidaya yang 

tidak memperhatikan dampak ekosistem dan lingkungan setempat 

marak terjadi, sehingga usaha budidaya liar yang merusak lingkungan 

terdapat di mana–mana, banyak lahan budidaya masyarakat karena 

kurangnya pemahaman terhadap sistem budidaya baik ikan maupun 

udang yang baik. Tidak sedikit juga usaha budidaya skala besar dengan 

korporasi besar yang mengesampingkan dampak lingkungan tersebut.

Faktor keberpihakan pemerintah masih menjadi sesuatu yang sentral 

bagi penyebab kemiskinan nelayan. Pemerintah memiliki peran yang 

sangat strategis dalam menentukan kebijakan. Kebijakan pemerintahlah 

yang ditunggu dan diharapkan oleh para nelayan. Kebijakan Bahan 

bakar solar yang sangat dibutuhkan bagi para nelayan, masih jauh 

dari ekspetasi para nelayan. Termasuk harga yang terlalu mahal, 

ketersediaan yang terbatas, dan lemahnya pengawasan terhadap 

penyelewengan distribusi BBM bagi nelayan. Hal ini membuat nelayan 

kebingungan dalam memikirkan bagaimana langkah ke depannya 

sehingga tengkulaklah yang mengambil keuntungan dari permasalahan 

ini.

Lalu permasalahan yang terpenting dan tak disadari perannya ialah 

kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang 

masih kecil. Masyarakat belum terlalu tertarik terhadap perikanan 

dan kelautan Indonesia. Hal ini dapat dicontohkan seperti, konsumsi 

ikan yang belum menempati peringkat teratas masyarakat Indonesia. 

Masyarakat belum menyadari bahwa kandungan hasil laut memiliki 

gizi yang tinggi. Kita dapat mencontoh pada Jepang yang masyarakatnya 

sangat menyukai makanan laut, sehingga Jepang bisa sangat maju. 

Contoh yang kedua ialah dapat terlihat dari minat masyarakat untuk 

mempelajari ilmu perikanan dan kelautan yang belum menjadi prioritas 

utama. Passing grade jurusan Kelautan dan Perikanan di beberapa 

Perguruan Tinggi di Indonesia masih menempati posisi pertengahan.

Permasalahan–permasalahan di atas adalah permasalahan dalam porto 

folio Kelautan dan Perikanan yang harus segera diselesaikan, karena 

indikator keberhasilan sebuah program pemerintah adalah seberapa 

besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, langkah–

langkah strategis dan cepat yang harus segera dilaksanakan adalah 
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antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah harus meninjau ulang Subsidi BBM untuk nelayan, 

serta memastikan ketersediaan sesuai dengan kebutuhan Nelayan, 

pemerintah harus segera bertindak terhadap praktik–praktik 

penyelewengan terhadap program subsidi BBM untuk nelayan, 

praktik–praktik tersebut harus segera diakhiri agar ada kepastian bagi 

para nelayan;

2. Pemerintah harus memperkuat permodalan nelayan, Pembudidaya 

ikan skala kecil, dan para pelaku usaha kecil di bidang kelautan 

dan perikanan dengan memperkuat kelembagaan, Induk Koperasi 

Perikanan (INKA MINA) harus dihidupkan kembali, dengan sistem 

dan manajemen yang baru sehingga praktik–praktik memperkaya diri 

sendiri bagi pengurus koperasi dapat hilang, sehingga koperasi dapat 

benar–benar bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga harus 

membuka pos–pos permodalan yang terjangkau untuk masyarakat 

perikanan seperti KUR untuk nelayan dan sebagainya;

3. Jika Koperasi perikanan yang sehat sudah berjalan dengan baik, 

maka bantuan–bantuan pemerintah dalam bentuk kapal, alat tangkap, 

sarana budidaya ikan, dan permodalan dapat melalui lembaga tersebut, 

karena praktik di lapangan selama ini banyak bantuan pemerintah 

yang tidak tepat sasaran, banyak kelompok–kelompok usaha nelayan 

fiktif yang dibuat hanya untuk mencairkan dana bantuan pemerintah;

4. Pelatihan serta pendampingan masyarakat dalam bidang usaha 

perikanan harus lebih tepat sasaran, tidak hanya sebatas upaya 

menghabiskan anggaran tetapi minim hasil, pelatihan usaha mikro dan 

kecil (UMKM)  bidang perikanan harus di titik beratkan pada kemampuan 

masyarakat untuk berusaha dan bersaing di pasar. Pelatihan dan 

pendampingan Budidaya di laut (Mariculture) seperti Keramba Jaring 

Apung (KJA) harus digalakkan khususnya wilayah kepulauan yang 

memiliki perairan yang berpotensi untuk usaha tersebut;

5. Memperketat sistem pencatatan hasil tangkapan kapal–kapal nelayan, 

dan mewajibkan kapal–kapal penangkap ikan untuk bongkar muat di 

pelabuhan perikanan, memperkuat sistem pelelangan ikan, memangkas 
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praktik–praktik permainan harga tengkulak di pelabuhan perikanan. 

Hal ini untuk akurasi data hasil tangkapan, serta memperkuat nilai jual 

hasil tangkapan nelayan;

6. Mengevaluasi semua Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan usaha budidaya 

perikanan, jika ada yang melanggar dengan tidak menggunakan IPAL 

atau tidak memerhatikan dampak lingkungan akibat proses produksi 

pengolahan ikan, maka pelaku usaha harus ditindak, dan ditutup jika 

tidak menggunakan Instalasi pengolahan limbah;

7. Pemerintah dapat melibatkan semua elemen termasuk Institusi 

pendidikan, organisasi kemahasiswaan dalam rangka pendampingan 

masyarakat yang menitik beratkan pada pendampingan pengembangan 

usaha perikanan berbasis masyarakat di berbagai lini usaha, 

pendampingan dalam rangka pengawasan di bidang perikanan;

8. Pemerintah mengevaluasi kembali dana–dana bantuan dalam 

berbagai bentuk program di sektor kelautan dan perikanan, karena 

banyak ditemukan praktek bantuan tidak tepat sasaran, obyek 

pendanaan fiktif, menguntungkan pihak tertentu, tak sedikit yang 

hanya dimanfaatkan untuk pencitraan politik oknum–oknum tertentu.

Catatan Penutup

Cadangan pangan di daerah sebenarnya merukan potensi lestari 

yang ada di lautan Indonesia. Ikan terdiri dari ikan air tawar dan ikan 

laut. Keduanya adalah makanan sumber protein yang sangat penting 

untuk pertumbuhan tubuh. Ikan mengandung 18% protein terdiri dari 

asam-asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu pemasakkan. 

Kandungan lemaknya 1-20% lemak yang mudah dicerna serta 

langsung dapat digunakan oleh jaringan tubuh. Kandungan lemaknya 

sebagian besar adalah asam lemak tak jenuh yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan dapat menurunkan kolesterol darah. Bermacam-

macam ikan mengandung jumlah lemak yang bervariasi, ada yang lebih 

berlemak dan ada yang kurang berlemak. Lemak merupakan salah satu 

unsur besar dalam ikan, unsur lainnya adalah protein, vitamin, dan 

mineral. Orang telah menyadari makan ikan dari laut dan air tawar 

lebih baik nilai gizinya, namun hanya orang di pesisir yang gemar 
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makan ikan laut. Orang di daerah pedalaman jarang mengkonsumsi 

ikan laut, mungkin karena kesegarannya kurang terjamin sehingga 

dapat mengubah rasa ikan tersebut. Di daerah pedalaman yang ada 

sungai, empang, dan danau tentu banyak ikan air tawar yang tidak 

kalah nilai proteinnya dan juga bermanfaat untuk pertumbuhan tubuh.

Hasil penelitian menunjukkan, ikan mengandung protein yang 

berkualitas tinggi. Protein dalam ikan tersusun dari asam-asam amino 

yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan. Selain itu, protein 

ikan amat mudah dicerna dan diabsorpsi. Asam-asam amino yang 

dikandungnya cukup banyak dan bervariasi sesuai yang dibutuhkan 

tubuh. Para ahli menemukan, komposisi asam-asam amino dalam 

bahan makanan hewani sesuai dengan komposisi jaringan di dalam 

tubuh manusia. Oleh karena adanya kesamaan ini, maka protein dari 

ikan, daging, susu, unggas, dan telur mempunyai nilai gizi yang tinggi. 

Ikan sering disebut sebagai makanan untuk kecerdasan. Ikan sebagai 

makanan sumber protein yang tinggi. Kalau dalam menu sehari-hari 

kita menghidangkan ikan, maka kita memberikan sumbangan yang 

tinggi pada jaringan tubuh kita. Absorpsi protein ikan lebih tinggi 

dibandingkan daging sapi, ayam, dan lain-lain. Mengapa demikian? 

Daging ikan mempunyai serat-serat protein lebih pendek daripada 

serat-serat protein daging sapi atau ayam. Oleh karena itu, ikan 

dan hasil produknya banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang 

mengalami kesulitan pencernaan sebab mudah dicerna.Vitamin yang 

ada dalam ikan juga bermacam-macam, yaitu vitamin A, D, Thiamin, 

Riboflavin, dan Niacin. Ikan juga mengandung mineral yang kurang 

lebih sama banyaknya dengan mineral yang ada dalam susu seperti 

kalsium, phosphor, akan lebih tinggi dibandingkan dengan susu. Ada 

dua kelompok vitamin dalam ikan yaitu larut dalam air dan larut 

minyak. Hal yang larut dalam minyak yaitu vitamin A dan D, yaitu 

dalam minyak ikan.

Minyak ikan ini banyak dimanfaatkan pemberiannya pada anak-anak. 

Vitamin yang larut dalam air dan terdapat dalam ikan adalah 4 macam 

vitamin tergolong dalam famili vitamin B, yaitu B6, B12, Biotin, dan 

Niacin. Jumlah vitamin ini lebih banyak terdapat pada daging ikan yang 

berwarna lebih gelap, dan dari daging ikan yang berwarna putih jumlah 
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vitamin-vitamin B-nya hampir sama banyaknya dengan jumlah vitamin 

di dalam daging sapi atau ayam. Mineral dalam ikan mengandung 

banyak mineral termasuk magnesium, fosphor, iodium, fluor, zat 

besi, copper, zinc, dan selenium. Ikan dari laut banyak mengandung 

iodium, demikian juga hasil laut lainnya. Iodium sangat penting untuk 

mencegah penyakit gondok. Orang-orang di pegunungan yang banyak 

menderita sakit gondok, antara lain disebabkan jarang makan ikan 

laut. Kekurangan iodium yang dialami ibu sejak mengandung bayinya 

akan mengakibatkan bayi yang lahir kretin, dan juga dapat terjadi 

mental retarded atau IQ-nya rendah. Karena itu, pemerintah sekarang 

membuat peraturan menambahkan iodium pada setiap garam dapur 

yang dijual di pasaran. Ikan bukan saja sebagai sumber kalsium kecuali 

kalau dapat dimakan dengan tulangnya. Selenium merupakan mineral 

yang terdapat dalam ikan dan dalam tubuh kita bekerjasama dengan 

vitamin E sebagai zat antioksidan untuk memperlambat oksidasi asam-

asam lemak tak jenuh. Selenium bersama vitamin E mempertahankan 

elastisitas jaringan dan bila selenium kurang di dalam tubuh, maka akan 

terjadi premature aging, yaitu suatu keadaan di mana seseorang tampak 

lebih tua dari umurnya. Oleh karena itu, makanlah ikan terutama ikan 

laut banyak-banyak supaya premature aging dapat dicegah dan orang 

akan merasa lebih muda dari umurnya serta lebih aktif.

Ikan juga mengandung banyak fluor. Anak-anak yang cukup mendapat 

fluor di dalam makanannya giginya lebih sehat. Hal ini dapat dilihat 

dari anak yang hidup di pantai insiden sakit gigi jarang ditemui. Agar 

orang gemar makan ikan, banyak cara mengolah yang tersebar di 

Nusantara dengan tradisi masing-masing daerah yang dapat dipelajari 

supaya banyak variasi dalam pengolahannya.

Selain sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, ikan juga mudah 

didapatkan karena negeri kita negeri kepulauan. Namun mengapa masih 

ada masyarakat yang menolak makan ikan? Oleh karena itu, seorang 

ibu yang bijak sebaiknya mengenalkan ikan sejak anak bayi lewat 

nasi tim, karena nilai gizinya yang tinggi untuk pertumbuhannya juga 

supaya kalau besar anak akan gemar makan ikan. Kerang-kerangan juga 

sama dengan ikan mengandung protein dan mikromineral yang sangat 

dibutuhkan tubuh. Hidangkanlah menu ikan dalam menu sehari-hari. 
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Supaya tidak bosan berilah variasi hidangan dari Nusantara sekaligus 

memperkenalkan selera dari Nusantara yang sangat kaya akan aroma 

bumbu tradisional dan mempunyai unsur kesehatan juga. Selain itu, 

bahan pangan ikan dapat mencegah terjadi stunting (tumbuh pendek) 

seperti yang terjadi di Indonesia yang dialami hampir 37% anak-anak.



168 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan 
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018



169Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

Prof. Dr. Bernadette Robiani, S.E., M.Sc. 

PENGUATAN EKSPOR ANTAR 
WILAYAH

Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan

Pendahuluan 

Salah satu isu penting yang muncul di perekonomian nasional saat ini 

adalah terjadinya defisit neraca perdagangan. Data dari Badan Pusat 

Statistik menunjukkan bahwa sepanjang bulan Januari – November  

2018 terjadi defisit neraca perdagangan sebesar USD 27,81 miliar. 

Kondisi yang berbeda untuk periode yang sama di tahun 2017 dimana 

neraca perdagangan mengalami surplus sebesar USD 12,082 miliar. 

Meskipun terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 7,69%  (yoy) di periode 

Januari – November 2018, namun demikian kenaikan nilai impor 

masih lebih tinggi yaitu sebesar 22,16% (yoy).  Ada beberapa faktor 

penyebab defisit neraca perdagangan baik yang bersifat eksternal 

seperti kenaikan harga minyak, pelemahan nilai rupiah, persaingan 

pasar yang semakin ketat, perang dagang antara USA dan China, 

maupun dari  aspek internal,  yaitu masih tingginya  ketergantungan 

terhadap bahan baku dan penolong impor. 

Berdasarkan kinerja ekspor nasional periode Januari-November 

tahun 2018, sebesar  90,56 % nilai ekspor Indonesia merupakan ekspor 

non migas dengan%tase terbesar berasal dari bahan bakar mineral 

(15,05%) dan lemak dan minyak hewan/ nabati (12,50%). Berdasarkan 

struktur ekspor , ekspor terbesar Indonesia  berasal dari sektor industri 
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pengolahan (72,28%) sementara sektor pertanian hanya sebesar 1,89% 

dan sektor pertambangan dan lainnya sebesar 16,39%. Ada kenaikan 

kontribusi untuk sektor industri pengolahan dan tambang sementara 

penurunan untuk sektor pertanian jika dibandingkan dengan periode 

yang sama di tahun 2017. Berdasarkan golongan penggunaan barang, 

pada periode Januari–November 2018 75,20% impor barang adalah 

dalam bentuk bahan baku/penolong (turun jika dibandingkan periode 

yang sama di tahun 2017 yang sebesar 75,65%), 15,73% barang modal 

(naik jika dbadingkan periode yang sama di tahun 2017 yang sebesar 

15,39%) dan sisanya sebesar 9,07% untuk barang konsumsi. Menurut 

provinsi asal barang dan pelabuhan muat untuk periode Januari – 

Novenber 2018,  kontribusi tertinggi nilai ekspor  berasal dari Jawa 

barat  sebesar 16,89% (dengan  komoditi ekspor utamanya  kendaraan 

dan bagiannya, mesin/peralatan listrik, mesin/pesawat mekanik), Jawa 

Timur sebesar 10,65% (dengan komoditi eskpor utamanya perhiasan/

permata, kayu dan barang dari kayu, lemak dan minyak hewan/nabati, 

ikan dan udang), Kalimantan Timur sebesar 10,23% (dengan komoditi 

ekspor utamanya bahan bakar mineral migas dan non migas, lemak dan 

minyak hewan/nabati).  

Berdasarkan struktur nilai impor, pada periode januari–November 2018, 

sebesar 83,95% adalah untuk impor non migas dan sisanya untuk impor 

migas. Terjadi penurunan jika dibandingkan dengan periode Januari–

November 2017 yang sebesar 84,67%. Impor non migas di dominasi 

oleh mesin dan pesawat mekanik sebesar 16,99%, diikuti oleh mesin/

peralatan listrik sebesar 13,51%, sementara impor migas di dominasi 

oleh hasil minyak sebesar 9,39% dan minyak mentah sebesar 5,02% dari 

total nilai impor.

Dari data-data di atas, dapat dipahami bahwa ekspor terbesar nasional 

: (1) masih dalam bentuk bahan baku/penolong, misalnya bahan bakar 

mineral, lemak dan minyak hewan/nabati (2) masih memerlukan bahan 

baku/penolong impor , misal untuk menghasilkan mesin, pesawat 

mekanik. Kedua hal tersebut tentunya mempengaruhi daya tahan dan 

daya saing eskpor nasional   Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana 

upaya untuk memperkuat ekspor nasional terutama jika dikaitkan 

dengan kekayaan dan keunggulan daerah. 
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Penguatan Ekspor Antar Wilayah 

Menurut European Comission  ada 10 manfaat perdagangan bagi 

negara berkembang antara lain; (1) dapat meningkatkan pembangunan 

ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan adanya investasi; 

(2) meningkatkan daya saing dengan pengurangan biaya input; (3) 

menciptakan lapangan pekerjaan;  (4) adanya diversifikasi ekspor; 

(5) menciptakan inovasi; (6) perbaikan kualitas SDM dan lingkungan. 

Ini berarti kegiatan ekspor di daerah seyogyanya dapat memberikan 

manfaat positif dan menciptakan multplier effect.

Penguatan ekspor antar wilayah dapat diartikan sebagai adanya 

keterkaitan antara daerah dalam mengoptimalkan komoditi ekspornya. 

Penguatan ekspor antar wilayah dapat mencakup aspek: (1) membangun 

kerjasama ekonomi   antar wilayah (2) membangun keterkaitan antara 

hulu dan hilir; (3) membangun konektivitas antar wilayah  terkait 

dengan ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan dan sarana 

pendukung lainnya. 

Jika dikaitkan dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah, 

sebagian besar daerah di Indonesia masih mengandalkan kekayaan 

sumber daya alamnya sebagai penggerak ekonomi. Sebagian wilayah/

daerah khususnya yang berdekatan juga memiliki sektor unggulan 

dan komoditi utama ekspor yang sama. Sebagai contoh untuk provinsi 

Sumatera Selatan dan Jambi, komoditi unggulannya adalah karet dan 

nilai ekspor terbesarnya adalah dari komoditi karet dan barang dari 

karet, masing-masing sebesar 38% dan 56,08% dari total ekspor non 

migas di periode Jan- Oktober 2018.  Idealnya , jika kedua provinsi ini 

dapat  bekerjasama dan menghadirkan/melakukan  investasi untuk 

mengolah  karet menjadi produk-produk turunan yang bernilai tambah 

dan bernilai ekspor tinggi serta  harga produk  yang lebih bersaing di 

pasar dunia, maka pendapatan daerah akan meningkat demikian juga 

dengan nilai ekspor nasional. Faktor yang sering dianggap menjadi 

salah satu hambatan terbentuknya kerjasama antar wilayah yaitu 

ketiadaaan infrastruktur jalan penghubung dan pelabuhan, sebagai 

sarana untuk akses ke bahan baku dan pasar output. Sebagai contoh, 
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ketiadaan pelabuhan laut di provinsi Sumatera Selatan menyebabkan 

sebagian eskpor dilakukan melalui pelabuhan di provinsi lampung. 

Hal ini menjadi fokus  dalam Rakor Gubernur se wilayah Sumatera 

pada bulan November 2018, yang menyoroti masalah infrastruktur 

di wilayah Sumatera dan menghasilkan beberapa usulan kepada 

pemerintah seperti pembangunan jalur kereta api lintas sumatera, 

pelabuhan laut lintas provinsi, pembangunan jembatan Batam-Bintan, 

konektivitas jembatan antara provinsi Sumsel dan provinsi Babel.  

Rekomendasi Kebijakan 

Untuk memperkuat ekspor antar wilayah, diperlukan komitmen yang 

tinggi dari pimpinan wilayah dan dukungan penuh dari pemerintah 

utamanya terkait anggaran. Komitmen antar pimpinan wilayah 

harus  didasarkan kepada kesamaan visi dan misi untuk membangun 

wilayahnya secara bersama terutama dalam hal penyediaan dan 

pemanfaatan infrastruktur artinya menghilangkan egodaerah.  

Kerjasama ekonomi dapat dilakukan antara lain dengan (1) membuat 

peta potensi untuk memanfaatkan potensi yang sama yang ada di 

wilayah masing-masing; (2) melakukan riset dan pengembangan  

bersama dengan melibatkan lembaga penelitian yang independen; 

(3) Kerjasama dalam penyusunan regulasi. Membangun keterkaitan 

antara hulu dan hilir atau industrialisasi, dapat dilakukan dengan: (1) 

memperpendek mata rantai pasokan bahan baku dan produk dengan 

meniadakan monopoli dan kartelisasi pedagang, misalnya perkebunan 

kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan tertentu di beberapa 

daerah/wilayah memiliki hak monopoli dalam penentuan harga; 

(2) membuat peta investasi untuk memanfaatkan potensi SDA dan 

SDM, ketersediaan infrastruktur (lahan) dan sarana pendukung serta 

menghitung Cost-Benefit dalam rangka menciptakan atau menarik 

investasi. Membangun konektivitas antara wilayah dapat dilakukan 

dengan; (1) membangun dan meningkatkan kualitas jalan penghubung 

antar wilayah untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan atau program 

kerjasama; (2) membangun pelabuhan yang dapat mempermudah akses 

ke bahan baku dan pasar produk. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk 

penguatan ekspor antar wilayah yaitu: (1) mengoptimalkan  strategi 

promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi; (2) melakukan 
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differensiasi produk untuk meningkatkan daya saing produk di pasar.
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Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D. 

MENGUKUR EFEKTIVITAS BE-
LANJA MODAL DAERAH DA-
LAM MENDORONG INVESTASI 
DI DAERAH

Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Dengan keterbatasan kapasitas daerah dalam mengelola anggaran 

sebagai instrumen fiskal yang efektif serta watak kelembagaan 

hubungan fiskal pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di 

Indonesia, paper ini megembangkan model teoritik sebagai pondasi 

untuk mengkaji efektivitas belanja  modal yang selanjutnya 

diharapkan menjadi framework untuk riset empiris dan kebijakan 

untuk mendorong efektivitas belanja modal. Model teoritik dalam 

paper ini memberikan tekanan pada rendahnya skala ekonomi 

belanja modal yang menjadi sebab rendahnya multipier belanja modal 

terhadap penciptaan kapasitas ekonomi dan fiskal dareah yang penting 

untuk mendorong investasi yang selanjutnya dalam jangka panjang 

diharapkan meningkatkan  marginal tax ratio untuk kemandirin 

daerah.

Keywords: desentralisasi, belanja modal, skala ekonomi, kapasitas 

fiskal, investasi di daerah, kemandirian daerah.

Pendahuluan

Hampir dua puluh tahun desentralisasi fiskal di Indonesia telah 
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berjalan dengan memberikan tekanan pada delegasi spending power 

kepada pemerintah daerah. Pertanyaannya apakah kewenangan 

daerah mengeksekusi fungsi alokasi belanja, mencakup di dalamnya 

belanja modal telah efektif mendorong investasi dan pembangunan 

di daerah menarik untuk selalu ditinjau. Dilihat dari indikator agregat 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata di atas 

5%, kemudian hal ini dikaitkan secara langsung sebagai indikator 

keberhasilan desentralisasi fiskal cenderung overestimate dan 

mengandung bias kausalitas. Apakah pertumbuhan ekonomi tersebut 

secara langsung bisa diklaim sebagai keberhasilan kewenangan daerah 

dalam mengeksekusi belanja modal tanpa melihat lebih jauh penjelasan 

teoritik dan fenomena empiriknya mengapa hal tersebut bisa terjadi? 

Jangan-jangan jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, 

Indonesia dan pemerintahan daerah di dalamnya tetap mengalami 

pertumbuhan yang sama atau bahkan lebih tinggi? Terlepas banyaknya 

riset-riset empiris yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan 

desentralisasi, riset-riset tersebut mengandung kelemahan yakni 

penjelasan teoritis yang tidak robust bagaimana kewenangan daerah 

untuk mengksekusi belanja dalam sistem desentralisasi memberikan 

dampak pada pertumbuhan ekonomi (lihat misalnya Martinez-vazquez 

& Mcnab, 2003). 

Di sisi yang lain, gagasan awal mengenai mengapa kewenangan fiskal 

perlu didesentralisasi sebenarnya didasarkan pada pertimbangan 

untuk mendorong layanan publik yang lebih baik dan efisien dengan 

memberikan tanggung jawab dan kewenangan layanan publik pada 

tingkatan pemerintahan yang terkecil yang paling dekat dengan 

masayarakat yang dilayani (Oates, 1972). Meningkatnya (kualitas) 

layanan publik oleh pemerintah daerah, didasarkan pada asumsi 

bahwa pemerintah daerah lebih tahu masalah dan preferensi 

masayarakat di daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat yang 

dianggap memberikan layanan publik yang seragam (one-size fits all) 

kepada daerah yang kondisinya beragam. Dengan demikian, secara 

teoritik, ide mengenai desentralisasi sebenarnya tidak dikaitkan 

dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, 

meskipun secara tidak langsung desentralisasi akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui lingkungan yang strategis 
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yang dibutuhkan bagi bekerjanya pasar yang efektif guna mendukung 

terciptanya pertumbuhan ekonomi di daerah (Qian & Weingast, 1997).

Mempertimbangkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah 

merupakan tujuan utama desentralisasi dan mengaitkannya secara 

lansgung mengandung bias kausalitas, efektivitas belanja modal 

oleh pemerintah daerah semestinya dinilai dari berhasilnya belanja 

modal meningkatkan kapasitas fiskal dan kapasitas ekonomi daerah 

yang selanjutnya akan mendorong masuknya aliran modal ke daerah 

bersangkutan. Gagasan mengenai desentralisasi yang dikaitkan dengan 

kemampuan daerah untuk menarik masuknya aliran modal dimulai dari 

pemikiran Tiebout (1956)  yang menyatakan bahwa desentralisasi akan 

menjadi dorongan bagi orang untuk bermigrasi mencari pemerintahan 

yang memberikan layanan publik dan menu perpajakan yang menarik 

dan sesuai dengan preferensinya. Dengan demikian, selain memilih 

pemerintahan dengan “ballot” dalam pemilihan umum, penduduk 

juga akan memilih pemerintahan dengan “kakinya” (vote with one’s 

feet). Pada saat yang sama, pemerintahan daerah akan berkompetisi 

menyediakan layanan publik dan menu perpajakan yang menarik bagi 

orang untuk memilih tinggal di daerahnya. Dalam perkembangannya, 

kapasitas daerah dalam mengalokasikan belanja untuk menghasilkan 

layanan publik yang optimal bukan hanya menarik orang untuk masuk 

dan tinggal, tetapi juga akan menjadi daya tarik bagi masuknya aliran 

modal. Bahkan, dalam teori desentralisasi generasi kedua (second 

generation theory of fiscal decentralization), kemampuan pemerintah 

daerah untuk mengeksekusi fungsi alokasi yang optimal akan didorong 

lebih jauh melalui kompetisi yardstick (yardstick competition), yakni 

kompetisi yang dipicu oleh adanya aliran informasi antar daerah 

yang memungkinkan penduduk di suatu daerah bisa membandingkan 

kinerja daerahnya dengan daerah lainnya dan menuntut pemerintah 

daerahnya untuk memiliki kinerja yang paling tidak, sama atau bahkan 

lebih baik dibandingkan daerah lainnya yang menjadi benchmark 

(Salmon, 2009; Besley dan Case, 1995; Revelli, 2006; Revelli & Tovmo, 

2007; Elhorst & Freret, 2009; Caldeira, 2010; Capuno, et. al, 2012). Selain 

itu, teori desentralisasi generasi kedua juga menekankan outcome 

desentralisasi melalui akuntabilitas politik serta bekerjanya mekaisme 

check and balance sebagai faktor yang paling menentukan apakah 



178 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan 
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018

desentralisasi mendorong kinerja sektor publik yang lebih baik ataukah 

sebaliknya (Oates, 2005). 

Dengan kerangka berpikir yang melatarbelakangi penulisan paper ini 

sebagaimana telah dijelaskan, paper ini membahas efektivitas belanja 

modal di daerah tidak dengan mengaitkannya secara langsung dengan 

pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan kinerja investasi dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang, kapasitas fiskal dalam kerangka 

fiscal sustainability, serta karakteristik ekonomi di daerah yang diukur 

dengan produktivitas ekonomi secara menyeluruh. Paper ini bertujuan 

memberikan sedikit kontribusi pada literatur kebjakan di Indonesia. 

Pertama, ia mengkaji kembali peran belanja modal dalam pembangunan 

ekonomi daerah setelah dua puluh tahun pelaksanaan desentralisasi 

fiskal di Indonesia. Lebih spesifik, melalui paper ini efektivitas belanja 

modal semestinya diukur dari skala yang optimal dari belanja modal 

pemerintah dengan menekankan pada ukuran elastisitas jangka 

panjang belanja modal terhadap output dengan mendasarkan fungsi 

produksi sebagaimana dilakukan oleh Straub (2011). Kedua, efektivitas 

belanja modal seharusnya juga dilihat dari dampaknya terhadap 

peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sekaligus ketahanan daerah 

dalam menstabilkan dampak siklus bisnis (Auerbach & Gorodnichenko, 

2012).

Pembahasan

Apakah belanja modal telah efektif memberikan dampak pada kinerja 

makroekonomi daerah merupakan pertanyaan sentral yang coba 

dibahas secara kritis dalam paper ini dengan mengikuti kerangka 

berpikir yang telah dikembangkan oleh Delong, & Summers (2012). 

Belanja modal oleh pemerintah daerah seharusnya berpengaruh 

terhadap perekonomian ekonomi daerah melalui dua cara. Pertama, 

dalam kerangka makroekonomi Keynesian, sama dengan jenis 

pengeluaran pemerintah lainnya, belanja modal meningkatkan 

permintaan agregat melalui pengganda fiskal jangka pendek, yang 

besarnya dapat bervariasi sesuai keadaan ekonomi (Auerbach & 

Gorodnichenko, 2012). Selain itu, mengingat sifat layanan infrastruktur 

yang seharusnya komplementer bagi investasi swasta, belanja modal 

akan mempengaruhi rasio surplus/defisit anggaran terhadap PDRB, 
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yang mana rasio tersebut dapat naik atau turun tergantung nilai 

pengganda fiskal (fiscal multiplier) dan elastisitas pendapatan terhadap 

output. Kongkritnya, dengan memodifikasi model yang dikembangkan 

Delong, & Summers (2012), dalam jangka pendek belanja modal yang 

memberikan kontribusi pada PDRB potensial  akan mempegaruhi 

rasio surplus/defisit anggaran terhadap PDRB potensial , dimana 

. Dengan demikian, keseimbangan anggaran pemerintah 

daerah dapat dituliskan sebagai berikut:

(1)

dimana  adalah multiplier fiskal dan  adalah marginal tax ratio. Di 

dalam persamaan tersebut ditambahkan variabel , yang menunjukkan 

rasio transfer pemerintah pusat terhadap PDRB sebagai komponen 

penerimaan daerah yang masih dominan, sekaligus menunjukkan 

ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat. 

Salah satu isu krusial dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah 

daerah adalah adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Dengan 

mengasumsikan  dana perimbangan  yang fungsinya adalah 

mengatasi horizontal imbalances bersifat eksogen, serta nilai marginal 

tax ratio  yang masih rendah, menggambarkan kapasitas  perpajakan 

di daerah yang kecil, maka SILPA menunjukkan tiga hal penting. 

Pertama, nilai pengganda fiskal di daerah  yang rendah. Kedua, skala 

ekonomi belanja modal di daerah  tidak optimal untuk diharapkan 

mendorong investasi. Ketiga, transfer dari pemerintah pusat  tidak 

optimal penggunannya untuk belanja produktif untuk mendorong 

peningkatan kapasitas fiskal daerah.  Ketiga faktor tersebut disebabkan 

tidak cukupnya kapasitas daerah (lack of capacity) dalam mengelola 

keuangan daerah sebagai instrument fiskal yang optimal dalam jangka 

pendek. 

Gambar 1. berikut menunjukkan Total Nilai Belanja Modal dan SILPA 

pemerintah Kabupaten Kota dan Provinsi. Secara agregat, belanja modal 

pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi pada tahun 2016 menurun 

dibandingkan belanja modal tahun 2015. Begitu juga dengan SILPA 

tahun 2016 secara agregat lebih rendah dibandingkan tahun 2015. 

Namun jika dilihat dari rasio SILPA terhadap belanja modal agregat 
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pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi mengalami kenaikan, semula 

44,5% pada tahun 2015 menjadi 55,03% pada tahun 2016. 

Gambar 1. Nilai Belanja Modal dan SILPA Agregat Kabupaten/Kota dan Provinsi 
tahun 2015 dan 2016 (Dalam Rupiah)

Sumber: diolah dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan RI. http://www.djpk.

kemenkeu.go.id/?p=5412
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Dalam jangka panjang, efektivitas belanja modal juga akan bekerja 

melalui sisi penawaran dari investasi infrastruktur publik untuk 

mendorong naiknya kapasitas produktif ekonomi. Berkaitan dengan 

hal tersebut, indikator untuk melihat efek sisi penawaran ini adalah 

dengan melihat dampaknya bagi efisiensi ekonomi. Belanja modal yang 

tidak efisien karena kendala kelembagaan dalam proses perencanan dan 

eksekusi anggaran misalnya, akan menghasilkan proyek infratsruktur 

publik yang buruk dalam eksekusi maupun monitoring dan evaluasinya. 

Dengan demikian, investasi publik tidak bisa diharapkan untuk 

memberikan dampak yang optimal bagi infrastruktur yang produktif 

dan dampak jangka panjangnya terhadap output (Pritchett, 2000; 

Caselli, 2004).

 Sejauh mana dampak belanja modal  dapat meningkatkan 

output potensial adalah faktor kunci yang menentukan dinamika rasio 

surplus/defisit APBD  terhadap PDRB , sekaligus menentukan 

kemandirian daerah terhadap dana perimbangan  dalam jangka 

menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan waktu, meningkatnya 

skala ekonomi dari belanja modal akan mempengaruhi rasio surplus/

defisit anggaran terhadap PDRB dan beban pembiayaan pada tahun 

yang sama yang identik dengan selisih tingkat suku bunga  dengan 

pertumbuhan ekonomi . Dengan demikian persamaan (1) dapat 

dituliskan sebagai berikut:

(2)

  Tekanan terhadap surplus/defisit APBD  sekaligus 

kebutuhan injeksi pembiayaan dari pemerintah pusat  akan 

tergantung pada dua parameter; pertama, elastisitas jangka panjang 

output terhadap%tase kenaikan belanja modal daerah dan yang kedua, 

kemampuan belanja modal mendorong kapasitas  ekonomi yang 

selanjutnya mendorong kapasitas fiskal daerah yang ditunjukkan 

dengan meningkatnya marginal tax ratio .

(3)
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dimana  adalah elastisitas jangka panjang belanja modal terhadap 

output,  adalah kondisi awal rasio output terhadap belanja modal. 

Selanjutnya menggabungkan persamaan (2) dan persamaan (3) secara 

bersama menunjukkan jika multiplier janga pendek dan elastisitas 

output terhadap belanja modal cukup besar, sehingga memenuhi 

persamaan berikut:

(4)

maka belanja modal akan mendorong kapasitas ekonomi dan fiskal 

dalam jangka panjang untuk menciptakan basis penerimaan daerah 

dan sekaligus mengurangi ketergantungan daerah kepada dana 

perimbangan . 

Penutup

Paper singkat ini mengembangkan konstruksi model teoritik yang 

diharapkan berguna sebagai framework untuk menilai efektivitas 

belanja modal dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia yang 

telah berjalan hampir dua puluh tahun dengan wataknya yang khas. 

Konstruksi model yang dikembangkan dimulai dengan fondasi teori 

dan tujuan desentralisasi dimulai dengan teori desentralisasi generasi 

awal, teori generasi kedua yang menekankan bekerjanya mekanisme 

akuntabilitas dan check and balance melalui proses politik serta 

review kritis terhadap teori generasi kedua yang saat ini berkembang 

memperkaya literatur desentralisasi. Review kritis tersebut relevan 

terutama bagi negara young democracy dengan heterogenitas daerah 

yang sangat tinggi seperti di Indonesia. Fondasi teori desentralisasi 

tersebut berguna untuk merefleksikan kembali harapan manfaat dari 

pelaksanaan desentralisasi, cara bagaimana manfaat tersebut bisa 

diperoleh, kendala yang masih dihadap serta kebijakan yang perlu 

dilakukan. Diharapkan paper singkat ini akan mendapatkan respon 

dari para pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti, baik tindak 

lanjut berupa riset empiris, maupun tindak lanjut kebijakan.  
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