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KATA SAMBUTAN 
 

 

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 komunikasi dengan para Ekonom dari berbagai 

Perguruan Tinggi ternama di Indonesia. Dengan keberadaan 

forum komunikasi ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi pemerintah khususnya di bidang ekonomi, keuangan dan 

kebijakan fiskal. 

 

Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Ekonom 

Kementerian Keuangan ini berisikan rangkuman sumbangan 

pemikiran dari para Ekonom tersebut. Bunga Rampai Edisi 1 

Tahun 2019 ini berfokus pada topik “Perubahan Demografi, 

Transformasi Ekonomi, dan Implikasi Fiskal”. Topik ini dan 

keterkaitannya sangat penting bagi masa depan Indonesia dalam 

kaitannya dengan lanskap demografis dan kondisi ekonomi saat  

 

 

P 
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ini. Topik tersebut sejalan dengan tema kegiatan Indonesia-

Australia High Level Policy Dialogue (HLPD) Tahun 2019 yang 

telah diselenggarakan pada April 2019. HLPD adalah kegiatan 

tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal 

Kementerian Keuangan Indonesia bekerja sama dengan 

Pemerintah Australia dan Indonesia Project-Australian National 

University. Kegiatan ini merupakan ajang dialog para pembuat 

kebijakan dan akademisi untuk berbagi ide dan wawasan 

tentang masalah kebijakan ekonomi di Indonesia.  

 

Terima kasih saya ucapkan bagi seluruh pihak di Kementerian 

Keuangan, pihak Perguruan Tinggi, dan pihak-pihak lain yang 

tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang berpartisipasi 

untuk suksesnya kegiatan yang dilakukan. 

 

Saya selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyambut baik 

terbitnya Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Ekonom 

Kementerian Keuangan Edisi 1 Tahun 2019. 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 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. 
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Akhir kata, selamat atas terbitnya Bunga Rampai Rekomendasi 

Kebijakan Ekonom Kementerian Keuangan Edisi 1 Tahun 2019, 

dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. 

 

 

                                                                      Jakarta, Mei 2019 
          Kepala Badan Kebijakan Fiskal 

 

 

                                                                                    

    Suahasil Nazara 
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PRODUKTIVITAS: FAKTOR PENTING 
DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI 
INDONESIA 
 
Prof. Muhammad Handry Imansyah, MAM., Ph.D 
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan 

 

Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir tidak terlalu 

menggembirakan dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi 

hanya tumbuh dalam kisaran 5% per tahun. Memang tak dapat 

dipungkiri bahwa penyebab dari terbatasnya pertumbuhan 

tersebut juga karena pengaruh krisis keuangan yang belum 

sepenuhnya pulih. Namun, terbatasnya pertumbuhan ekonomi 

tersebut juga karena lambatnya pertumbuhan produktivitas di 

Indonesia. Sehingga untuk mencapai pertumbuhan yang lebih 

tinggi, maka diperlukan kuantitas modal dan tenaga kerja yang 

lebih besar. Dengan demikian, pertumbuhan produktivitas 

merupakan hal yang sangat krusial. Oleh karena itu, di tengah 

terbatasnya modal maka peningkatan pertumbuhan 

produktivitas dalam perekonomian akan menjadi faktor yang 

penting untuk mendorong pertumbuhan. Namun, terbatasnya 

gambaran mengenai kondisi dan permasalahan di dalam 

produktivitas berdasarkan sektor-sektor yang lebih detil menjadi 

kendala di dalam membuat kebijakan yang tepat dan terukur. 

Dengan diketahuinya secara detil pertumbuhan produktivitas 
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per sektor akan lebuh mudah untuk melakukan intervensi 

kebijakan fiskal yang diperlukan. 

Solow (1957) dalam tulisannya di Review of Economic and Statistics 

menjelaskan bahwa perubahan teknologi bersifat netral dan 

gross output per pekerja per jam menyumbang 2 kali lipat, di 

mana sumbangan perubahan teknologi adalah 87.5% dan sisanya 

12.5% adalah sumbangan karena kenaikan penggunaan modal. 

Dengan demikian, total factor productivity (TFP) dengan 

sumbangan teknologi memberikan sumbangan besar terhadap 

peningkatan produktivitas. 

Keunggulan pengukuran total factor productivity dengan 

menggunakan tabel input-output adalah bisa mengukur sampai 

pada tingkat sektor (Aroca & Garrido, 2018).  Selain itu, 

keunggulan model input-output di dalam mengestimasi TFP 

adalah model input-output dapat menangkap informasi terkait 

dengan input antara secara rinci (Sulaiman, 2012). 

Permasalahan 
Apakah memang pertumbuhan produktivitas Indonesia pada 

sektor-sektor tertentu berjalan lamban dan bahkan stagnan 

terutama sektor manufaktur? 

Tujuan 
Untuk mengidentifikasi pertumbuhan produktivitas Indonesia 

pada sektor-sektor tertentu terutama sektor manufaktur dalam 

periode 2000-2014. 

Metodologi 
Di dalam policy brief ini, metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi pertumbuhan total factor productivity per 
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sektor adalah membuat estimasi pertumbuhan produktivitas 

yang dikembangkan oleh ten Raa & Shestalova (2006) dan Wolff 

(1994). Namun, berbagai modifikasi akan dilakukan sesuai 

ketersediaan data. Data yang digunakan adalah tabel Input-

output tahun 2000, 2005, 2010 dan 2014 dari World Input-Output 

Table.  

Di dalam menghitung pertumbuhan TFP, maka formula ringkas 

dapat dilihat pada persamaan berikut: 

Dan pertumbuhan TFP adalah sebagai berikut (Miller & Blair, 

2009): 

  (1) 

d= besarnya perubahan (delta) antara periode t0 dengan t1 

a=koefisien teknologi tabel input-output 

v=vektor baris nilai tambah. 

Untuk versi lengkap persamaan dan turunan silakan lihat di 

bagian lampiran.  

Kajian Terdahulu 
Van Der Eng (2013) menjelaskan bahwa TFP Indonesia 

mengalami pertumbuhan negatif dalam kurun waktu 1971-2007 

yang disumbang oleh pertumbuhan stok kapital sebesar 70% dan 

kesempatan kerja berpendidikan 34% sehingga pertumbuha n 

TFP adalah -4%.  Namun, jika dipisah antara tahun 2000-2007, 

TFP tumbuh sebesar 1.7% yang menjelaskan 33% pertumbuhan 

PDB (Van Der Eng, 2013).  

÷
ø

ö
ç
è

æ
+-= å

=

n

i
jij dvda

1
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Sementara itu, Alisjahbana dan Pirmana (2015) membuat 

estimasi bahwa peranan pertumbuhan TFP Indonesia terhadap 

pertumbuhan ekonomi (PDB) masing-masing pada kurun waktu 

2000-2004 sebesar 1.76%, 2005-2009 sebesar 0.91%, dan 20010-

2013 sebesar 1.18%. Komposisi pertumbuhan TFP tersebut 

umumnya didukung oleh pertumbuhan produktivitas sumber 

daya manusia (Alisjahbana & Pirmana, 2015). 

Berdasarkan kajian BAPPENAS (2010), bahwa hasil estimasi 

tingkat pertumbuhan produktifitas positif sebesar rata-rata 

0.22% per tahun selama tahun 2000 sampai dengan 2007 di 

sektor Manufaktur di Indonesia. Kontributor utama adalah 

Peningkatan Tingkat Efisiensi (TE) dalam pertumbuhan tingkat 

produktifitas, sedangkan Pertumbuhan Teknologi (TP) dan Skala 

Ekonomi (SE) memberikan kontribusi negatif, sebesar masing-

masing -0.17% dan 0.45% per tahun selama 2000-2007. 

Olomola dan Osinubi (2018) mengestimasi dalam kurun waktu 

1980-2014 bahwa pertumbuhan TFP Indonesia dipengaruhi 

secara positif oleh pertumbuhan sumber daya manusia (human 

capital). 

Peneliti lain juga membuat estimasi  bahwa pertumbuhan TFP 

sejak periode pasca krisis relatif kecil hanya sekitar 0.38 

(Rahmayani & Sugiyanto, 2014; Lukas & Kadarusman, 2014). 

Nampaklah disini bahwa kontribusi TFP di dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi relatif kecil sehingga untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selalu dilakukan 

peningkatan kapital dan tenaga kerja. Oleh karena itu, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja 

serta perubahan teknologi produksi yang lebih baik (efisien) akan 
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dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 

dari yang telah dicapai saat ini. 

Hasil Analisis 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2000-2014 sekitar 

5%. Pertumbuhan yang relatif rendah, apalagi pada tahun 2005, 

2008 ada berbagai krisis keuangan global yang mempengaruhi 

ekspor dan berakibat kepada pertumbuhan ekonomi. Untungnya 

pada periode 2005-2011, terjadi booming harga komoditas dengan 

fluktuasi sebentar pada tahun 2008.  Peranan sektor industri 

pengolahan yang besar menyebabkan fluktuasi pertumbuhan di 

sektor industri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Gambar 1. Pertumbuhan PDB dan Industri Pengolahan 

 
Sumber: BPS, diolah 

 

Sebagian besar sektor industri pengolahan memiliki penurunan 
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produk mineral non metal, industri logam dasar. Sedangkan 

sektor-sektor yang mengalami perbaikan TFP adalah Industri 

tekstil, Industri peralatan dan mesin, Industri peralatan listrik, 

Industri komputer, elektronik dan produk optic, Industri logam 

fabricated, kecuali peralatan dan mesin, Industri logam dasar dan 

industri furniture. Perbaikan produktivitas ini umumnya 

disumbang oleh perbaikan teknologi yang bertambah efisien 

(lihat Gambar Lampiran mengenai dekomposisi sumber 

pertumbuhan TFP dari perubahan teknologi produksi dan 

perubahan faktor produksi (nilai tambah) pada tahun 2000-

2014). Di dalam gambar tersebut, bila bar berada di sebelah kiri 

yang artinya negatif, berarti penggunaan input lebih sedikit atau 

lebih efisien. 

Namun, bila dilihat pada periode antara 2000-2005, maka TFP 

yang mengalami pertumbuhan relatif merata, artinya separo dari 

30 sektor mengalami perbaikan TFP. Sektor-sektor industri yang 

mengalami penurunan TFP adalah sektor Industri lainnya, 

Industri peralatan transportasi, Industri peralatan dan mesin, 

Industri produk mineral non-metal, Industri karet dan plastik, 

Industri obat-obatan dan bahan obat. Sektor-sektor ini 

mengalami penurunan TFP disumbang oleh kurang perbaikan 

teknologi dan juga perbaikan faktor produksi. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dekomposisi sumber perubahan TFP dari 

perubahan teknologi atau perubahan nilai tambah (faktor 

produksi primer) pada Tabel Lampiran. 

Sementara jika dilihat pada periode antar 2005-2010, maka TFP 

sebagian besar sektor mengalami perbaikan walaupun nilai 

perbaikannya tidak terlalu siginifikan. Sedangkan industri yang 

mengalami penurunan TFP antara Industri logam dasar, Industri 
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produk mineral non-metal, Industri karet dan plastik, Industri 

obat-obatan dan bahan obat, Industri kimia dan produk kimia, 

Industri pengilangan minyak, Industri percetakan dan media 

rekaman, Industri kertas dan produk kertas, Industri kayu dan 

produk kayu, kecuali furniture, dan Industri makanan, minuman 

dan tembakau, serta Industri kendaraan bermotor. 

Pada kurun waktu 2010-2014, TFP secara umum mengalami 

perbaikan hampir semua sektor secara keseluruhan. Sedangkan 

sektor industri seluruh sektor mengalami perbaikan TFP. Sektor 

industri yang mengalami perbaikan TFP disumbang oleh 

perubahan teknologi produksi. 

Jika analisis difokuskan pada periode 2010-2014, maka perbaikan 

teknologi produksi di sektor industri manufaktur memberikan 

harapan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan. 

Hasil kajian ini sejalan dengan kajian Bappenas untuk periode 

2000-2007 di mana pertumbuhan TFP di sektor manufaktur 

positif, walaupun magnitudnya relatif kecil. 

Memang, iklim investasi yang semakin membaik periode 2010-

2014 memberikan stimulus bagi sektor industri untuk 

berkembang. 



 
 12 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan  

Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 

Gambar 1. Total Factor Productivity 
2000-2014 

 

Gambar 2. Total Factor Productivity  
2000-2005 
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Sumber: World Input-Output Table, dihitung oleh penulis. 

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 
Dari hasil perhitungan, pertumbuhan TFP berfluktuasi selama 

kurun waktu 2000-2014. Sumbangan perubahan teknologi 

produksi yang makin efisien memberikan harapan perbaikan 

TFP pada periode 2010-2014. Walaupun sumbangan dari 

perubahan teknologi produksi ini relatif kecil dan tanpa disokong 

perbaikan kualitas sumber daya manusia, maka pertumbuhan 

ekonomi akan tetap bertahan di kisaran 5%. Untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi 6%, maka selain perbaikan teknologi 

produksi yang dicerminkan telah menyumbang perbaikan TFP 

ditengah minimnya sumbangan faktor produksi primer berupa 

tenaga kerja dan kapital dan hanya bertumpu pada penambahan 

Gambar 3. Total Factor 
Productivity 2005-2010  

            

Gambar 4. Total Factor 
Productivity 2010-2014 
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kuantitas tenaga kerja dan kapital di tengah makin terbatasnya 

kapital, maka diperlukan perbaikan kualitas sumber daya 

manusia dan perbaikan teknologi produksi yang lebih lagi. 

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki dan 

memberikan insentif bagi dunia usaha terutama di sektor 

industri guna menaikkan kapasitas produksi atau menggeser 

kurva fungsi produksi ke atas dengan teknologi produksi baru 

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemberian insentif fiskal atau fiscal allowance jika 

menggunakan teknologi baru di dalam proses produksi. 

2. Pemberian kebijakan untuk percepatan amortisasi 

pembelian mesin-mesin baru sehingga akan meringkan 

pembayaran pajak. 

3. Pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang 

melakukan in house training bagi pegawai-pegawainya 

dalam rangka meningkatkan kualitas sumber d.aya 

manusia. 
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Lampiran 1 
Metodologi perhitungan TFP di dalam tabel input-output (Miller 

& Blair, 2009). 

,  Vi=1,...,n  (1) 

 ,  Vj=1,...,n  (2) 

di mana: 

zij=menggambarkan transaksi input-output 

Fi=jumlah permintaan akhir pada sektor ke i 

Vi=jumlah nilai tambah bruto untuk sektor ke j 

Xi-jumlah baris pada sektor ke i 

Xj=jumlah kolom ke sektor ke j 

Karena untuk mengukur TFP maka dilihat dari sisi supply yang 

persamaannya sebagai berikut: 

(3)            atau         (4) 

sedangkan koefisien nilai tambahnya adalah sebagai berikut: 

  (5)         sehingga persamaan (2) dapat ditulis 
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Kemudian diturunkan atau didifferensialkan maka 

 (7) 

Dan pertumbuhan TFP adalah sebagai berikut: 

  (8) 

dan persamaan (7) dapat diubah menjadi 

  (9) 

Di dalam bentuk kontinyu maka ditransformasikan dalam 

bentuk logaritma dan diketahui bahwa d ln(z)=(1/z)(dz) atau 

dz=z(d(d ln z), sehingga persamaan (8) menjadi sebagai berikut: 

 (10) 

TFP (Vj) dapat didekomposisi menjadi tenaga kerja (li) dan kapital 

(ki). Namun di dalam kajian ini karena data tenaga kerja dan 

kapital tidak tersedia dalam bentuk terpisah, maka yang dapat 

keduanya menjadi satu kesatuan sebagai nilai tambah atau input 

primer. 

Di dalam pengunaannya, maka tabel input-output antara 2 

periode digunakan untuk mengukur perubahan dari periode 0 

dan periode 1 di mana dapat dilihat pada persamaan sebagai 

berikut: 
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  (12) 

sehingga  

  (13) 

atau jika dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut: 
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Lampiran 2 

 
Sumber: World Input-Output Table, dihitung oleh penulis. 
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   Sumber: World Input-Output Table, dihitung oleh penulis. 
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Sumber: World Input-Output Table, dihitung oleh penulis. 
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Sumber: World Input-Output Table, dihitung oleh penulis. 
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APAKAH INVESTASI HUMAN 
CAPITAL MAMPU MENDORONG 
PRODUKTIVITAS NASIONAL? 

 
Dr. Ir. Rully Novie Wurarah, M.Si 
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat 

 

Pendahuluan 
Secara umum human capital  dapat diartikan sebagai kesatuan 

dari kemampuan dan keterampilan manusia sebagai investasi 

dalam pendidikan, kesehatan dan nutrisi individu. Dalam konsep 

pembangunan berkelanjutan Seralgerdin (1995) menyatakan 

bahwa, selain human capital terdapat social capital, man-made 

capital dan natural capital. Masing-masing capital tersebut akan 

saling terintegrasi satu dengan yang lainnnya, bahkan untuk 

sejangka waktu tertentu guna mencapai pembangunan 

berkelanjutan, maka human capital dan sosial capital harus 

mengalami apresiasi dibandingkan dengan natural capital dan 

man made capital.  

Human capital merupakan dimensi kualitatif dari sumber daya 

manusia seperti pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki oleh seseorang yang akan mempengaruhi kemampuan 

produktifnya (Schultz,1961). Ketiga komponen yang dimiliki oleh 

seseorang tersebut dapat dipenuhi melalui proses pendidikan 

yang baik dan kondisi kesehatan yang terjaga dan hal ini terjadi 

di semua negara. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah 
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guna memenuhi proses tersebut  merupakan suatu investasi, 

karena pengeluaran tersebut dapat  menghasilkan manfaat  pada 

masa yang akan datang sehingga dengan meningkatnya 

pengetahuan dan terjaganya kesehatan seseorang 

mengakibatkan produktivitas dan pendapatan seseorang akan 

meningkat.  

Guna mendorong produktivitas nasional maka investasi 

terhadap human capital merupakan salah satu pilihan kebijakan 

yang sangat penting. Bentuk investasi tersebut dimaksudkan 

untuk mengapresiasi peran dari human capital dalam 

pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan, bersamaan 

dengan social capital, sesuai dengan konsep yang telah 

dikembangkan oleh Bank Dunia. Human capital ini memiliki 

dimensi kualitatif dari sumber daya manusia seperti keahlian, 

ketrampilan dan pengetahuan serta kesehatan yang dimiliki oleh 

seseorang dalam mempengaruhi kemampuan produktifnya. 

Modal yang dimiliki tersebut telah mempengaruhi kebijakan 

masa lalu di Indonesia sehingga berhasil meningkatkan 

produktivitas nasional baik dari sisi faktor produksi maupun 

output nasional. Peningkatan produktivitas faktor produksi 

tenaga kerja tersebut masih lebih rendah dari Thailand dan 

Malaysia begitu juga dengan Produk Domestik Bruto perkapita.  

UU 13 Tahun 2003 Pasal 29 ayat 3 menegaskan peningkatan 

produktivitas dilakukan melalui : pengembangan budaya 

produktif, etos kerja dan teknologi serta efisiensi kegiatan 

ekonomi, juga dalam KEPPRES No. 50 Tahun 2005 dinyatakan 

bahwa Lembaga Produktivitas Nasional diketuai oleh Menteri 

Ketenagakerjaan yang bertugas memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan 
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nasional di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas 

dalam rangka penguatan daya saing nasional. Berdasarkan 

Laporan dari Direktur Produktivitas dan kewirausahaan 

Kementrian Tenaga Kerja bahwa strategi dasar peningkatan 

produktivitas adalah perbaikan sistem manajemen dan birokrasi, 

peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi dan pengembangan 

budaya produktif dengan harapan akan terjadi peningkatan 

produktivitas yang memiliki daya saing dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Melalui Nawacita 2015-2019 

produktivitas nasional berada pada nawacita ke 6 yakni 

meningkatkan produktivitas rakyat dan dayasaing di pasar 

internasional, dengan target capaian dalam RPJMN 2015 hingga 

2019 seperti berikut : 

Gambar 1. Target Capaian dalam RPJMN 2015 - 2019 

 
Sumber : RPJMN 2015-2019 

 

Rencana kerja Pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-

2019 bertujuan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan 

dan mampu lepas dari jerat pembangunan Negara 

berpendapatan menengah kebawah, yang didukung oleh makro 

ekonomi yang stabil, sektor riil sebagai motor penggerak dengan 

fokus pada industrialisasi di sektor industri, dan pertumbuhan 

inklusif dari semua sektor, serta didukung oleh partisipasi 

masyarakat. Berdasarkan komponen tersebut, maka industri 

manufaktur dapat berperan penting sebagai leading sector untuk 
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mendorong perkembangan sektor lainnya, seperti sektor jasa dan 

pertanian.  

Berdasarkan beberapa pengalaman pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang di negara industri dan negara sedang 

berkembang menunjukkan bahwa sektor industri secara umum 

tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Peranan 

sektor industri manufaktur semakin penting dalam 

perekonomian di Indonesia karena sektor industri tersebut  

sangat strategis dengan pertimbangan bahwa sektor ini 

merupakan sektor yang berkontribusi terbesar dalam 

pembentukan Produk Domestik Bruto. 

Data BPS (2018) menunjukkan bahwa pangsa sektor industri 

dalam PDB tahun 2017 mencapai sekitar 19,93 persen, dengan 

penyerapan tenaga kerja sebesar 17,07 lebih rendah dari sektor 

pertanian yang mencapai 35,93 persen. Secara nasional peran 

dari human capital untuk kedua sektor tersebut  telah melebihi  

50 persen dari total tenaga kerja nasional. 

Berdasarkan uraian tersebut terdapat beberapa hal yang perlu di 

jawab yakni: apakah bentuk investasi human capital di Indonesia 

sudah efektif mendorong produktivitas nasional?; apakah 

rekomendasi peningkatan produktivitas dari Kementerian 

Tenaga Kerja rata-rata 24,6 juta per orang per tahun dapat 

meningkat menjadi rata-rata 40 juta per orang per tahun?, 

apakah keterlibatan kelembagaan dalam menggerakkan 

produktivitas nasional sudah memadai? 
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Kondisi Investasi Human Capital Terhadap Produktivitas 
Pembangunan ekonomi yang berdimensi human capital telah 

mampu berkembang meskipun suatu negara memiliki natural 

capital yang yang tidak melimpah seperti Singapura, Jepang, 

Korea Selatan. Model teoritis yang menjelaskan peran human 

capital terhadap pertumbuhan ekonomi didasarkan pada 

hipotesis bahwa pengetahuan dan keterampilan yang ada pada 

manusia akan meningkatkan produktivitas secara langsung  

melalui penggunaan faktor produksi teknologi dan inovasi 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomian 

nasional. Salah satu model yang memasukkan human capital ke 

dalam fungsi produksi adalah model Mankiew Romer and Weil 

yang dikembangkan oleh Mankiew melalui modifikasi terhadap 

model Solow. Melalui model tersebut dapat dinyatakan bahwa 

tingkat akumulasi modal fisik dan modal manusia dapat 

mempengaruhi tingkat  output per tenaga kerja.  

Investasi Human Capital di Indonesia dalam satu dasawarsa 

terakhir lebih difokuskan pada pendidikan, kesehatan dan 

pelatihan. Kondisi ini didukung oleh banyaknya hasil penelitian 

yang dilakukan di Indonesia tentang peran human capital 

terhadap perekonomian di Indonesia. Human capital biasanya 

diukur dengan  komponen pendidikan dan kesehatan bahkan 

human capital tersebut dinyatakan dalam bentuk Human 

Development Index (HDI). Melalui forum pertemuan IMF tahun 

2018 di Bali, Bank Dunia meluncurkan Indikator baru untuk 

mengukur derajat human capital dengan sebutan Human Capital 

Index (HCI), yang selama ini menggunakan Human Development 

Index (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations Development 

Programme (UNDP).  Menurut Bank Dunia, human capital terdiri 



 
 30 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan  

Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 

dari pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang 

mengakumulasi sepanjang hidup manusia, sehingga 

memungkinkan manusia menyadari potensinya sebagai anggota 

masyarakat yang produktif. Perubahan pengukuran human 

capital masih memungkinkan untuk mengalami perubahan pada 

waktu-waktu mendatang dengan harapan dapat mengakhiri 

kemiskinan ekstrim dan menciptakan masyarakat yang lebih 

inklusif dengan mengembangkan sumber daya manusia.  

Pada masing-masing negara memiliki model tertentu terhadap 

investasi pada human capital dengan harapan mampu memenuhi 

kebutuhan nutrisi, perawatan kesehatan, pendidikan 

berkualitas, pekerjaan dan keterampilan. Sebagai gambaran 

dengan menggunakan HDI Indonesia  maka pada tahun 2017 

Indonesia berada pada urutan ke-116 dari 189 negara sedangkan 

dengan pendekatan Human Capital Index menunjukkan bahwa 

empat peringkat tertinggi berada pada negara-negara Asia 

(Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Hongkong) sedangkan 

Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 157 negara dengan 

kategori lower middle income, dan masih lebih unggul Vietnam, 

Malaysia, Thailand dan Philipina.  

Mengacu pada laporan World Economic Forum (WEF), indeks 

daya saing global Indonesia pada tahun 2018 naik ke peringkat 45 

dari peringkat 47. Peningkatkan daya saing tersebut diukur 

dengan 12 pilar yakni kualitas institusi, infrastruktur, kondisi 

makro ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, 

pelatihan dan pendidikan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar 

tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, penerapan 

teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. 
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Kurun waktu tahun 2011-2017 produktivitas tenaga kerja di 

Indonesia mengalami peningkatan dan tumbuh sebesar 2,89 

persen pada tahun 2017, lebih cepat jika dibandingkan tahun 

sebelumnya yang hanya mencapai 1,85 persen. Pola 

produktivitas jam kerja mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun yang secara nasional pada tahun 2017 produktivitas jam 

kerja nasional sebesar Rp39.355,00 per jam per tenaga kerja di 

mana pada tahun sebelumnya sebesar Rp38.177,00 per jam per 

tenaga kerja pada tahun. Peningkatan ini mengindikasikan 

efisiensi penggunaan jam kerja oleh tenaga kerja yang semakin 

baik. 

Asian Productivity Organization (APO) tahun 2015 melaporkan 

bahwa produktivitas per pekerja Indonesia mencapai US$24,3 

ribu dan dibanding produktivitas pada tahun 1990 angka ini dua 

kali lipat lebih tinggi. Artinya, selama 25 tahun produktivitas 

Indonesia tumbuh 3,1 persen per tahun. Total Economy Database 

mencatat produktivitas per pekerja Indonesia pada tahun 2017 

telah menembus US$24,6 ribu. Faktor yang berperan dalam 

meningkatkan produktivitas dan daya saing adalah kualitas 

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan 

manajemen, inovasi. Saat ini produktivitas per pekerja Indonesia 

berada pada urutan ke-11 dari 20 negara anggota APO 

(Association Productivity Organization), sedangkan di tingkat 

ASEAN produktivitas per pekerja Indonesia berada pada urutan 

ke-4. Dari sisi daya saing, Indonesia berada pada posisi ke-36 

diantara 137 negara sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia 

berada pada posisi ke-4 diantara 9 negara ASEAN yang tercatat 

dalam The Global Competitiveness Report 2017-2018.   
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia harus 

mengembangkan berbagai strategi dalam  mengembangkan 

inovasi untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional 

melalui sustainable productivity dan sustainable development. 

Strategi tersebut berfokus pada human capital yang terintegrasi 

dengan capital lainnya, social capital, man-made capital dan 

natural capital. Peningkatan produktivitas nasional yang cepat 

tumbuh, berdaya saing  dan sejahtera dapat dilakukan secara 

terintegrasi antara individu, perusahaan, pemerintah dan 

masyarakat.  

Strategi Peningkatan Produktivitas 
Secara umum produktivitas merupakan hubungan antara berapa 

output yang dihasilkan dan berapa input yang dibutuhkan untuk 

memproduksi output tersebut, dan dapat dinyatakan sebagai 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan 

sumber daya yang digunakan.  Produktivitas dalam 

pembangunan ekonomi ditentukan oleh ketersediaan human 

capital yang berkualitas sehingga pengembangan capital tersebut 

menjadi salah satu strategi yang penting untuk dijalankan. Tanpa 

memperhatikan faktor human capital ini, kualitas pembangunan 

ekonomi tentu tidak akan mengalami peningkatan. Upaya yang 

telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengapresiasi kualitas 

human capital melalui penyempurnaan program-program 

pendidikan vokasi untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja 

Indonesia yang terampil dan siap bekerja.  

Produktivitas di Indonesia diarahkan untuk memperoleh daya 

saing dengan pendekatan perbaikan kualitas human capital, yang 

menjadi modal terpenting dalam pembangunan ekonomi dengan 

memprioritaskan pengapresiasian human capital yang menjadi 
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faktor produksi guna mencapai produktivitas nasional yang lebih 

baik dan terukur. Strategi peningkatan produktivitas human 

capital dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya 

meningkatkan output dengan jumlah modal manusia yang sama 

dan meningkatkan kualitas human capital dengan penggunaan 

teknologi dan inovasi yang sama agar tercipta barang dan jasa 

yang lebih berkualitas atau bernilai ekonomi tinggi serta yang 

tidak kalah penting adalah meningkatkan peran kelembagaan 

yang menangani human capital tersebut.  Peningkatan output 

dapat dilakukan dengan melakukan efisiensi waktu dan biaya 

atau penambahan investasi sehingga peran human capital dan 

social capital mengalami apresiasi.  Human capital dan social 

capital yang berkualitas akan membawa perubahan terhadap 

pencapaian produktivitas nasional dan peningkatan daya saing 

nasional. 

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM), realisasi penanaman modal asing di Indonesa cenderung 

mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

yang menyiratkan potensi Indonesia untuk memperoleh 

pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sangat terbuka. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk investasi human 

capital di Indonesia sudah efektif dalam mendorong 

produktivitas nasional walaupun secara global belum kompetitif.  

Survei yang dilakukan oleh World Economic Forum tahun 2016 

menunjukan bahwa masalah utama yang di hadapi Indonesia 

adalah masalah korupsi mencapai 11,8 persen dan masalah 

birokrasi mencapai 9,3 persen serta dalam berbagai referensi di 

laporkan bahwa terdapat lebih dari 51 persen tenaga kerja 

berpendidikan sekolah dasar. Dapat dikatakan bahwa letak 
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masalah peningkatan produktivitas nasional berada pada human 

capital dan social capital sehingga beberapa strategi dasar yang 

perlu di benahi adalah peningkatan SDM, perbaikan sistem 

manajemen dan birokrasi, peningkatan teknologi dan inovasi, 

pengembangan budaya produktif dan green productivity. 

Melalui rekomendasi peningkatan produktivitas dari 

Kementerian Tenaga Kerja rata-rata 24,6 juta per orang per 

tahun dapat meningkat menjadi rata-rata 40 juta per orang per 

tahun sehingga Indonesia akan berada pada kelompok negara 

maju merupakan suatu bentuk pengapresiasian terhadap human 

capital. Berdasarkan rekomendasi tersebut dapat dilihat bahwa 

produktivitas tenaga kerja di Indonesia mengalami pertumbuhan 

sebesar 2,89 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 

sebelumnya, begitu pula dengan pola produktivitas jam kerja 

yang mengalami peningkatan. Melihat akan kondisi tersebut, 

maka dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang 

cenderung linear akan membutuhkan waktu yang lebih lama 

hingga 20 tahun untuk mencapai rata-rata 40 juta per orang 

sehingga perlu di pacu pertumbuhannya.  

Kebijakan perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh 

pemerintah pada saat ini telah memberikan peluang kepada 

tanaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya pada tahun-

tahun berikutnya. Kebijakan tersebut jika terlalu fokus pada 

teori pertumbuhan untuk menciptakan kesempatan kerja  maka 

akan kurang efektif  karena elastisitas penciptaan kesempatan 

kerja cukup kecil hanya sekitar 0,25 sehingga untuk 

pertumbuhan 1 persen PDB  kesempatan kerja hanya bertumbuh  

0,25 persen. Kebijakan yang terlalu mengandalkan teori trikle 

down effect dan bantuan langsung akan kurang efektif  karena 
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pertumbuhan yang tinggi pada  perusahaan besar dan menengah  

kurang memberikan dampak yang signifikan kepada petani  dan 

sektor informal begitu pula bantuan langsung hanya bermanfaat 

sesaat. Kebijakan yang terlalu fokus pada menjaga kestabilan 

indikator makroekonomi akan kurang efektif karena ketika 

terlena dengan kondisi tersebut maka penyerap tenaga kerja 

tidak akan optimal bahkan kurang berpihak pada usaha mandiri 

dan usaha mikro kecil karena hambatan birokrasi. 

Pilihan dan Rekomendasi Kebijakan 
Investasi human capital harus mampu memenuhi kebutuhan 

nutrisi, perawatan kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan 

dan keterampilan. Investasi tersebut sebagai acuan terhadap 

keberhasilan peningkatan produktivitas faktor produksi  dalam 

pembangunan ekonomi  maupun pencapaian output. Proses 

tersebut mengindikasikan bahwa : a) pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal 

fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu 

human capital yang memiliki pengaruh kuat terhadap 

peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan 

teknologi; b) penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan 

sosial sehingga manfaat dan partisipasi dalam kegiatan produktif 

dapat meningkatkan kualitas hidup; c) kesinambungan akses 

terhadap sumber daya ekonomi dan sosial bukan saja untuk 

generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. 

Melalui kebijakan investasi human capital yaitu penciptaan 

lapangan kerja, keberpihakan pada sektor ekonomi yang limpah 

tenaga kerja dan tenaga kerja yang kurang terserap maka perlu 

diperhatikan  hal berikut : 
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Penciptaan lapangan yang berorientasi pada level pendidikan 

umum dan perguruan tinggi akan kurang efektif untuk 

menciptakan produktivitas nasional sehinga saat ini melalui 

pendidikan vokasi akan lebih efektif untuk masuk dalam pasar 

kerja, namun akan kurang mengakomodasi  level pendidikan 

umum yang tidak mampu mengakses pendidikan tinggi  

Bantuan langsung tunai yang diberikan dalam bentuk Raskin 

dan Bantuan Langsung Tunai  bermanfaat bagi penduduk yang 

umumnya sebagai tenaga kerja pada sektor pertanian, namun 

manfaatnya tidak sustainable. 

Tenaga kerja yang kurang terserap karena kapasitasnya yang 

belum sesuai standar yang berlaku perlu di lakukan standarisasi 

kapasitas sehingga bisa terserap sesuai dengan kemampuannya. 

Kebijakan investasi human capital tersebut  dalam proses 

produksi akan menghasilkan output yang produktivitas 

meningkat seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat 

kesejahteraan penduduk dan pemerataan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa tingkat akumulasi faktor produksi  

mempengaruhi peningkatan output secara berkelanjutan. 

Perencanan perluasan dan penciptaan kesempatan kerja baru 

diawali dengan pembenahan database ketenagakerjaan untuk 

mendapatkan profil ketenagakerjaan pada masing-masing 

provinsi berdasarkan sektor ekonomi. Kondisi ini dimaksudkan 

untuk memahami produktivitas human capital sebagai faktor 

produksi sehingga pengapresiasian  yang  berbasis kompetensi 

dan kebutuhan pasar akan lebih efektif terlebih dalam 

mengembangkan kelembagaan pendidikan yang berorientasi 

pada kebutuhan pasar tenaga kerja dalam negeri maupun luar 
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negeri. Kebijakan nasional yang berorientasi employment dapat 

menghasilkan tenaga tenaga produktif sehingga melalui 

kebijakan makro dalam mendorong perusahaan besar dan padat 

modal untuk menyerap sedikit tenaga kerja namun produktif.  

Iklim investasi terkait dengan regulasi dan kelembagan yang 

menghasilkan tenaga kerja yang marketable terhadap pasar 

tenaga kerja. Regulasi dan kelembagaan tersebut sebagai social 

capital yang mampu mengakomodir natural capital dan man made 

capital sebagai faktor produksi dalam menghasilkan output 

nasional. Oleh karena itu perlu adanya komitmen membangun 

good governance, konsistensi kebijakan, review peraturan-

perundangan, terutama peraturan daerah dalam  

memberdayakan Pemda mengembangkan usaha mikro, kecil 

dan menengah.  

Penciptaan kesempatan kerja yang berorientasi pasar dengan 

dukungan kinerja aparatur di semua tingkatan baik  Pusat 

maupun Daerah menjadi suatu pilihan prioritas utama terlebih 

terhadap lebih dari 51 persen tenaga kerja nasional yang 

berpendidikan sekolah dasar. Pengapresiasian human capital 

pada kelompok tersebut dapat melalui jenjang sertifikasi profesi 

sesuai dengan individual capability, individual motivation, dan 

Leadership. Pada sektor informal memiliki jumlah tenaga kerja 

yang melimpah sehingga perlu dukungan kemudahan berusaha 

seperti penyediaan bahan baku,  bimbingan kewirausahaan, 

pelatihan kerja, dukungan modal, industri pengolahan, 

dukungan pemasaran, tenaga fasilitator  untuk dikembangkan 

menjadi lebih profesional ke arah usaha mikro, kecil dan 

menegah. 
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Implikasi Kebijakan 
Bentuk investasi human capital di Indonesia sudah efektif dalam 

mendorong produktivitas nasional walaupun belum kompetitif 

sehingga peningkatan produktivitas rata-rata 24,6 juta per orang 

per tahun dapat meningkat menjadi rata-rata 40 juta per orang 

per tahun dengan dukungan  kelembagaan yang memadai dalam 

menggerakkan produktivitas nasional. Kebijakan tersebut  dapat 

dipenuhi dengan melakukan perubahan terhadap strategi 

pembangunan saat ini yaitu pertumbuhan yang berbasis padat 

modal harus berbasis produktivitas. Kebijakan yang trickle down 

effect  harus diimbangi dengan trickle up effect sehingga melalui 

apresiasi terhadap human capital sebagai subjek maupun objek 

pembangunan maka arah produktivitas nasional tidak lagi 

terfokus pada pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan 

namun lebih melihat pada aspek pertumbuhan, kesejahteraan 

dan pemerataan. 

Peningkatan produktivitas baik pada faktor produksi maupun 

pada outputnya paling tidak harus memiliki target pencapaian 

pada 5 tahun mendatang mengalami peningkatan  50 persen 

hingga 70 persen dengan tingkat pertumbuhan PDB  yang terus 

meningkat sehingga Indonesia dapat keluar dari negara middle 

income. 

Rekomendasi  
Memasuki era industri revolusi 4.0 maka investasi terhadap 

human capital untuk peningkatan produktivitas perlu 

diimplementasikan melalui pengembangan budaya produktif, 

etos kerja dan teknologi serta efisiensi kegiatan ekonomi yang 

diimbangi dengan perbaikan kapasitas yang difokuskan pada 

tenaga kerja yang berpendidikan sekolah dasar. 
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Indonesia perlu  mempersiapkan spesifikasi dari human capital 

yang mampu beradaptasi dengan perubahan social capital untuk 

mengantisipasi semakin derasnya aliran faktor produksi bagi 

industri yang sedang berkembang. 

Peran kelembagaan produktivitas nasional harus harus 

terintegrasi dengan kelembagaan pendidikan  guna menyedikan 

standar human capital sebagai faktor produksi dalam 

menghasilkan output 

Kelembagaan Pendidikan penyedia human capital harus mampu 

mensinkronkan output lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. 

Masing masing provinsi harus mengembangkan kinerja 

kelembagaan Pemda dan memiliki lembaga pendidikan non 

formal atau lembaga diklat guna mengembangkan kapasitas 

human capital  sesuai dengan standar kebutuhan dunia kerja  

maupun penciptaan lapangan kerja. 

Jika rekomendasi tersebut  diimplementasikan, maka bentuk 

investasi human capital di Indonesia dapat mendorong 

produktivitas nasional dan menuju kearah kompetitif sehingga 

memberikan konsekuansi terhadap peningkatan produktivitas 

rata-rata 24,6 juta per orang per tahun menjadi rata-rata 40 juta 

per orang per tahun dengan dukungan kelembagaan yang 

memadai dalam menggerakkan produktivitas nasional.   

Implementasi tersebut dapat mendorong perubahan terhadap 

strategi pembangunan yang berbasis padat modal  menjadi 

berbasis produktivitas, melalui apresiasi terhadap human capital 

sebagai subjek  maupun objek pembangunan sehingga arah 

produktivitas nasional  tidak lagi terfokus pada pengangguran, 
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kemiskinan dan kesenjangan namun lebih melihat pada aspek 

pertumbuhan, kesejahteraan  dan pemerataan. 
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Abstrak 
Daya tarik investasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan 

negara-negara ASEAN lainnya, salah satu penyebabnya karena 

produktivitas tenaga kerja masih rendah. Atas dasar itu, maka 

kajian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk menemukan model 

kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di 

Indonesia, serta mengurai tantangan yang dihadapi. Selain itu untuk 

melihat faktor-faktor apa saja yang dominan mendorong 

produktivitas tenaga kerja di Indonesia secara statistik. Metode 

analisis yang digunakan dalam studi ini, yakni analisis regresi panel 

data, periode analisis 2014 – 2018 mencakup 34 provinsi di 

Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor upah, share 

sektor industri, keterbukaan ekonomi, pembiayaan pendidikan, 

tingkat pendidikan sekolah umum berpengaruh untuk 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja, untuk share sektor 

pertanian sebaliknya. Sementara pendidikan sekolah kejuruan dan 

angka harapan hidup tidak memiliki pengaruh untuk meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja di Indonesia. 
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Deskripsi 

Pendahuluan  
Peningkatan output ekonomi (growth) salah satu dimensi yang 

menjadi tujuan pembangunan, namun demikian peningkatan 

output ekonomi tidak semata ditentukan oleh akumulasi 

pembentukan modal fisik, akan tetapi produktivitas tenaga kerja 

tidak dapat dinafikkan peranannya sebagai manifestasi dari 

modal manusia. Malahan produktivitas tenaga kerja merupakan 

sumber pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga jangka 

panjang (Nakamura, Kaihatsu dan Yagi, 2018; Carlaw dan Lipsey, 

2003). Perkembangan ekonomi saat ini serta penguatan daya 

saing, produktivitas tenaga kerja menjadi pilar utama, daya tarik 

investasi suatu negara juga bergantung terhadap ketersediaan 

tenaga kerja yang produktif. Dengan kata lain produktivitas 

tenaga kerja memainkan peran penting dalam membentuk daya 

saing sektor tertentu atau seluruh ekonomi, dan membantu 

menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pembangunan 

ekonomi (Polyzos dan Arambatzis, 2006). 

Hanya saja daya saing Indonesia menjadi relatif masih lebih 

rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, 

Malaysia dan Thailand berdasarkan laporan terbaru mengenai 

daya saing global yang disusun World Economic Forum (WEF). 

Daya saing yang lemah sebagai efek dari produktivitas tenaga 

kerja yang belum kompetitif, salah satu penyebabnya karena 

tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Tenaga 

kerja ini juga dominan bekerja di sektor non produktif, akibatnya 

pendapatan tenaga kerja Indonesia masih rendah.  

Data BPS (2018) menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke 

atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang 
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ditamatkan masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah 

(50.458.493 orang) dari total angkatan kerja 124.004.950 orang, 

secara rinci keadaan tenaga kerja di Indonesia menurut tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan 
Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu 
yang Lalu, 2018 
 

Tingkat Pendidikan 
yang Ditamatkan 

Jumlah Tenaga 
Kerja Pengangguran 

SD/Belum SD 50.458.493 16.766.146 
SLTP 22.424.728 1.131.214 
SMU 22.336.556 1.930.320 
SMK 13.681.530 1.731.743 
Akademi/Diploma 3.450.541 220.932 
Universitas 11.653.102 729.601 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah (2019) 

 

Sementara disaat yang sama angkatan kerja terdidik yang 

menganggur masih tinggi, angkatan kerja SMA dan SMK yang 

menganggur masing-masing sebesar 1.930,320 orang dan 

1,731,743 orang, sedangkan angkatan kerja lulusan diploma dan 

perguruan tinggi 950,533 orang masuk kategori pengangguran 

terbuka. Kondisi ini akan menimbulkan persoalan dikemudian 

hari bila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah, apalagi 

jika dikaitkan dengan masuknya tenaga kerja asing. 

Meningkatnya investasi asing masuk ke Indonesia yang 

dibarengi dengan jumlah tenaga kerja asing “non skill” dapat 

menciptakan kecemburuan sosial, sebab angkatan kerja 

Indonesia terus bertambah membutuhkan lapangan kerja.  

Agar output ekonomi dapat terus meningkat investasi 

diperlukan, dalam teori pertumbuhan (akumulasi modal) 
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menjelaskan bahwa tambahan modal (investasi netto) dalam 

suatu periode menjadi sumber dasar bagi bertambahnya hasil 

produksi di periode yang akan datang. Dengan kata lain investasi 

pada saat ini meningkatkan kemampuan berproduksi dan 

menambah pendapatan di masa datang. Peningkatan 

pendapatan tersebut disamping untuk konsumsi juga akan 

diinvestasikan kembali, sehingga semakin memperbesar 

kapasitas produksi. Mengacu pada premis tersebut maka menjadi 

jelas investasi sangat diperlukan untuk meningkatkan 

pendapatan (income) agar Indonesia meningkat menjadi negara 

berpendapatan tinggi, sekaligus mendorong Indonesia keluar 

dari middle income trap. Ada empat kunci agar lolos dari jebakan 

middle income trap. 1). peningkatan produktivitas sumber daya 

manusia. 2). ketersediaan infrastruktur untuk mengakomodasi 

produktivitas ekonomi masyarakat. 3).  kualitas birokrasi 

pemerintahan yang efisien dan kompeten. 4). Kebijakan yang 

tepat dengan menekankan perlunya kebijakan untuk 

meningkatkan daya saing terhadap negara lain agar mampu 

memanfaatkan globalisasi. 

Sekalipun keempatnya menjadi kunci, kajian ini lebih fokus pada 

poin pertama karena hal ini juga berkaitan dengan situasi 

dihadapi oleh Indonesia, yaitu bonus demografi yang perlu 

dimanfaatkan. Jumlah usia produktif makin besar, namun jika 

dilihat dari tingkat produktivitas masih lemah, oleh karena itu 

perlu usaha meningkatkan produktivitas sumber sumber daya 

manusia. Atas dasar itu, maka kajian ini perlu dilakukan dengan 

tujuan untuk menemukan model kebijakan yang dapat 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia, serta 

mengurai tantangan yang dihadapi.   
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Rational dan Ruang Lingkup 

Upah Minimum Provinsi (Wages) 
Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 

30 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha 

atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jika mengacu pada 

definisi tersebut, satu hal yang menjadi poin penting dalam 

sistem pengupahan, yakni perjanjian kerja (kontrak kerja) dan 

kesepakatan (Boldrin dan Horvath, 1995).  

Upah di lain sisi akan memperbaiki tingkat kesejahteraan 

pekerja, di lain pihak kenaikan upah akan meningkatkan biaya 

input produksi yang akan mengurangi laba perusahaan. 

Hubungan antara upah minimum dan pekerjaan tetap menjadi 

salah satu topik yang paling banyak dipelajari selama bertahun-

tahun, apalagi dalam membangun kesepakatan dan perjanjian 

besaran upah biasanya diwarnai dengan perselisihan. 

Penyebabnya, pekerja menginginkan kenaikan upah yang tinggi, 

sementara perusahaan (pengusaha) mengharapkan kenaikan 

tidak signifikan untuk menjaga tingkat laba. Dasar pijakan yang 

selalu dipegang pemberi kerja yakni teori ekonomi neoklasik 

menghadirkan prediksi yang jelas dimana ketika harga tenaga 

kerja meningkat, pengusaha akan menuntut lebih sedikit tenaga 

kerja (Meer dan West, 2015).  

Kenaikan upah minimum yang terlalu besar apalagi tidak diikuti 

dengan peningkatan produktivitas dapat mengganggu iklim 
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investasi, sebab investor dapat melakukan relokasi investasi 

yang akan mengakibatkan ledakan pengangguran. Maka disini 

menjadi jelas bahwa kenaikan upah diharapkan dapat 

mendorong produktivitas tenaga kerja, studi tentang tingkat 

hubungan keduanya telah banyak dibuktikan secara empiris 

(Feldstein, 2008), Ramstetter (2004). 

Share Sektor Pertanian  
Sektor pertanian memegang peranan penting dalam 

pembangunan ekonomi berdampingan dengan sektor lainnya, 

dalam pembentukan PDB peranan sektor pertanian memang 

makin mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya 

pangsa sektor industri dan jasa. Sekalipun pangsa sektor 

pertanian terus menurun secara nasional, akan tetapi sebagian 

besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya 

dari sektor pertanian. Apalagi mayoritas daerah di Indonesia, 

sektor pertanian masih menjadi penopang pembentukan PDRB. 

Selain itu dilihat dari total ekspor Indonesia, produk pertanian 

merupakan penyumbang terbesar kedua setelah hasil industri.  

Kemajuan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat makin 

meningkat memberikan efek terhadap meningkatnya 

kebutuhan lahan untuk pemukiman, kawasan industri dan 

kegiatan lainnya mengakibatkan alih fungsi lahan terus terjadi. 

Akibatnya lahan pertanian makin sempit, disaat yang sama 

pekerja di sektor pertanian masih tetap tinggi pada akhirnya 

produktivitas tenaga kerja disektor pertanian makin menurun. 

Menurut Restuccia, Tao dan Zhu (2008), produktivitas tenaga 

kerja di sektor pertanian yang rendah secara agregat 

menyumbang dan bertanggungjawab di negara-negara miskin. 

Berbeda halnya dengan negara maju tingkat produktivitas 



 

 
 49 

tenaga kerja di sektor pertanian cukup tinggi, sebagai dampak 

makin menurunnya jumlah pekerja di sektor pertanian bergeser 

ke sektor industri. Oleh sebab itu perbedaan produktivitas tenaga 

kerja ditentukan oleh modernisasi kegiatan pertanian, pangsa 

lapangan kerja dan produktivitas tenaga kerja di pertanian. 

Share Sektor Industri 
Kegiatan industri sangat diperlukan dalam pembangunan 

ekonomi, sebab sektor ini memberikan multiplier effect, 

menyerap banyak tenaga kerja, sekaligus menandai perubahan 

struktur ekonomi dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern. 

Berangkat dari kondisi tersebut, maka industrialisasi sudah 

menjadi keharusan, sebab industrialisasi bertujuan 

meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan 

sektor industri pengolahan sebagai leading sector, artinya dengan 

adanya perkembangan industri maka akan memacu dan 

mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Industrialisasi 

menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka 

panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap 

tahun.  

Secara agregat, pangsa sektor industri terus meningkat dari 

tahun ketahun, sekalipun demikian penyebaran kegiatan 

industri di tanah air masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. 

Kegiatan industri ke depan tentu saja diharapkan terus tumbuh, 

namun tantangannya cukup beragam termasuk produktivitas 

tenaga kerja di sektor industri masih rendah bila dibandingkan 

dengan negara lain. Padahal salah satu faktor penting 

meningkatkan sektor industri yakni investasi yang ditunjang 

oleh tenaga kerja produktif. Sebaliknya meningkatnya pangsa 
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sektor industri akan mendorong produktivitas tenaga kerja. 

Holman, Joyeux dan Kask (2008) menjelaskan produktivitas 

tenaga kerja adalah indikator efisiensi produktif yang mengukur 

hubungan antara output industri dan jam kerja yang digunakan 

dalam memproduksi output.   

Keterbukaan Ekonomi  
Kerjasama ekonomi antar negara sudah menjadi keniscayaan, 

tidak seluruhnya kebutuhan domestik dapat dipenuhi oleh 

produksi dalam negeri. Kelangkaan kebutuhan barang dan jasa 

diisi impor dari negara lain, dan sebaliknya kelebihan produksi 

diekspor ke luar negeri (pasar) yang membutuhkan. Keterbukaan 

ekonomi juga menjadi faktor penting dalam mengakselarasi 

pertumbuhan ekonomi, jika teori pertumbuhan klasik lebih 

menekankan pada akumulasi kapital dan tenaga kerja sebagai 

total factor productivity, berbeda halnya teori pertumbuhan baru 

(endogen) memasukkan aspek lain meliputi: pengembangan 

sumber daya manusia, sumber daya fisik, pentingnya peranan 

kebijakan perdagangan internasional serta kelembagaan atau 

institusi.  

Kebijakan perdagangan internasional, seperti keterbukaan 

ekonomi yang makin tinggi menguntungkan total factor 

productivity, malahan negara-negara yang berorientasi keluar 

mendapatkan total faktor produktivitas menjadi lebih tinggi, 

melebihi dan di atas efek positif dari keterbukaan (Miller dan 

Upadhyay, 2000). Kebijakan lainnya menyangkut perdagangan 

internasional yang menandai makin terbukanya ekonomi yaitu 

penyesuaian tarif impor, Amiti dan Konings (2007), 

menyebutkan tarif output yang lebih rendah dapat 

meningkatkan produktivitas dengan mendorong persaingan 
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impor yang lebih ketat, sedangkan input impor yang lebih murah 

dapat meningkatkan produktivitas. Secara sederhana 

keterbukaan ekonomi dilihat dari tiga indikator yaitu rasio 

ekspor terhadap PDB, rasio impor terhadap PDB dan rasio ekspor 

dan impor terhadap PDB (Nowbutsing, 2014). Untuk kajian ini 

menggunakan indikator ketiga sebagaimana dirumuskan berikut 

ini. 

𝑂𝑝𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 = 	 ()*+,-./01+,-.
234.

                                                                                                   (1) 

Pembiayaan Sektor Pendidikan 
Produktivitas tenaga kerja sangat diperlukan dalam mendorong 

kemajuan ekonomi, sementara produktivitas ditentukan oleh 

mutu sumber daya manusia yang dihasilkan dari pendidikan 

yang berkualitas, penyediaan fasilitas sosial dan pengembangan 

soft skill yang keseluruhannya membutuhkan biaya. Negara-

negara maju dan negara Asia Timur seperti, Jepang, Korea 

Selatan, Tiongkok dan menyusul Vietnam telah lama 

menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama 

pembiayaan. Sementara Indonesia baru mulai pasca reformasi 

tahun 1998, sektor pendidikan mendapatkan alokasi pembiayaan 

minimal 20 persen dalam APBN. Produktivitas kerja juga 

ditentukan oleh penggunaan teknologi serta pengalaman kerja, 

keseluruhannya juga membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Hubungan antara pembiayaan sektor pendidikan dengan 

produktivitas tenaga kerja memiliki korelasi yang kuat, dimana 

pembiayaan makin meningkat dengan sendirinya akan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka 

makin produktif (Fadilah, Ananda dan Kaluge, 2018; Appiah, 

2017; Annabi, N. Harvey, S. & Lan, 2011). 



 
 52 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan  

Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 

Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah  
Pendidikan menjadi faktor penting untuk menciptakan 

kemajuan, dengan makin tinggi tingkat pendidikan akan 

melahirkan inisiatif untuk meningkatkan produktivitas pada 

akhirnya mendorong kemajuan ekonomi. Ozturk (2001) 

menjelaskan bahwa pendidikan salah satu faktor fundamental 

pembangunan, meningkatkan kualitas hidup mereka dan 

mengarah pada manfaat sosial yang luas bagi individu dan 

masyarakat. Pendidikan meningkatkan produktivitas dan 

kreativitas orang dan mempromosikan kewirausahaan dan 

kemajuan teknologi. Untuk selanjutnya, Sahlberg (2006), 

diasumsikan bahwa untuk meningkatkan daya saing ekonomi, 

warga negara harus memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang diperlukan untuk keberhasilan warga negara dan 

ekonomi berbasis pengetahuan. Berangkat dari pemahaman 

tersebut banyak negara melakukan reformasi pendidikan 

berskala besar karena dianggap mendesak untuk meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja dan mempromosikan pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan dan peningkatan 

pendidikan. 

Angka Harapan Hidup  
Tingkat kesehatan seseorang yang baik memberikan efek 

terhadap produktivitas, pekerja yang mengalami gangguan 

kesehatan maka pekerja tersebut bekerja tidak optimal. Ada 

beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kesehatan penduduk, seperti tingkat kematian bayi, angka 

kesakitan/morbitas, angka harapan hidup, angka kematian 

kasar, fasilitas kesehatan. Untuk kajian ini indikator yang 

digunakan yakni angka harapan hidup, dari berbagai temuan 
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menjelaskan bahwa peningkatan umur panjang menyebabkan 

tingkat aktivitas yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja, dengan 

tingkat produktivitas yang lebih baik (Aísa, Pueyo dan Sanso, 

2011), dan Bloom et al. (2007), menjelaskan angka harapan hidup 

yang lebih tinggi memiliki efek positif pada tingkat partisipasi 

orang tua di pasar tenaga kerja. 

Metode Analisis 

Jenis Data dan Sumber Data  
Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk 

pooled data yang merupakan kombinasi data time series periode 

2014 – 2018 dan data cross section 34 provinsi di Indonesia. 

Sumber perolehan data Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) 

untuk kinerja makro ekonomi, kinerja pendidikan dan kinerja 

kesehatan masing-masing provinsi, sementara untuk 

pembiayaan pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) untuk data pembiayaan sektor 

pendidikan.  

Model Empiris 
Adapun faktor-faktor yang diasumsikan dapat berpengaruh 

produktivitas tenaga kerja antara lain; kinerja makro ekonomi 

didalamnya terdiri dari unsur, 1) Upah Minimum Provinsi 

(wages), variabel ini diasumsikan memiliki pengaruh yang kuat 

untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja. 2) 

Kontribusi sektor pertanian dan sektor industri, dimana makin 

besar kontribusi sektor pertanian pada umumnya produktivitas 

tenaga kerjanya relatif rendah, dan sebaliknya produktivitas 

tenaga kerja di sektor industri pengolahan relatif lebih tinggi. 3) 

Keterbukaan ekonomi yang diproksi dari total ekspor dan total 

impor tahun berjalan di suatu provinsi dibagi dengan total output 
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ekonomi masing-masing provinsi. Makin tinggi keterbukaan 

ekonomi suatu wilayah maka akan mendorong tingkat 

persaingan produktivitas tenaga kerja. 4) Variabel pendidikan 

diukur dari pembiayaan (pengeluaran) pemerintah bidang 

pendidikan, kemudian Tingkat pendidikan penduduk masing-

masing provinsi, khususnya Sekolah Menengah Umum dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (vokasi). Asumsinya, bila 

pembiyaan pendidikan terus meningkat maka tingkat 

pendidikan masyarakat setiap provinsi juga terus meningkat 

yang dapat mendorong produktivitas tenaga kerja. 5) Variabel 

kesehatan diukur dari angka harapan hidup, dimana seseorang 

angka harapan hidupnya yang tinggi menggambarkan 

kehidupan seseorang makin berkualitas sehingga kemampuan 

produktivitasnya tidak terganggu Adapun model persamaan dari 

studi dapat dituliskan seperti berikut ini. 

4356
7

𝑖𝑡 = 𝐿𝑛𝑊<= + 𝑆𝐴𝑔𝑟𝑖<= + 𝑆𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠<= + 𝐿𝑛𝑂𝑝𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠<= + 𝐿𝑁𝐸𝑑𝑢𝑐𝐸𝑥𝑝<= +

𝑆𝐻𝑆𝐺𝑒𝑛<= + 	𝑆𝐻𝑆𝑉𝑜𝑐<= + 𝐿𝐸<= + ɛ	                                                                                         (2) 

Keterangan: 

4356
7

   = Produktivitas tenaga kerja masing-masing provinsi (Rupiah) 

UMP     = Upah Minimun Provinsi masing-masing provinsi (Rupiah) 

Share Agri = Share Sektor Pertanian masing-masing provinsi (Persen) 

Share Industry = Share Sektor industri pengolahan masing-masing provinsi 

Openess Eco = Keterbukan Ekonomi dari masing-masing provinsi (Rasio) 

EducExp  = Pembiayaan Sektor Pendidikan masing-masing provinsi 
(Rupiah) 

SHS (General)  = Tingkat Pendidikan SMU masing-masing provinsi (Jiwa) 

SHS (Vocation) = Tingkat Pendidikan SMK masing-masing provinsi (Jiwa) 

LE  = Angka Harapan Hidup masing-masing provinsi (Persen) 
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Metode dan Analisis Data 
Untuk analisis data berdasarkan hasil pengujian pemilihan 

teknik dalam pengolahan data panel telah dilakukan pengujian 

statistik melalui uji Hausman dan uji Chow. Berdasarkan hasil uji 

Hausman dan uji Chow, model yang tepat digunakan MELALUI 

pendekatan fix effect, dengan melakukan pembobotan melalui 

coefficient covariance white cross section method. Untuk 

memperoleh penduga yang bersifat Best, Linear, Unbiased 

Estimator (BLUE), maka penduga harus terbebas dari pelanggaran 

asumsi klasik, yaitu multikolonieritas, autokorelasi, dan 

hetersokedasitas. 

Analisis 
Produktivitas tenaga kerja secara sederhana diukur dari total 

PDRB masing-masing provinsi dibagi dengan jumlah pekerja 

yang ada, pengukuran ini diadopsi dari Gaspersz (1998) yang 

menyatakan bahwa produktivitas berkaitan dengan efisiensi 

penggunaan input dalam memproduksi output (barang dan atau 

jasa). Input yang dimaksudkan disini adalah penggunaan tenaga 

kerja untuk seluruh lapangan usaha (sektor), sedangkan 

outputnya direpresentasikan kedalam nilai PDRB secara 

keseluruhan. Berdasarkan hasil perhitungan produktivitas dan 

dilakukan pemetaan maka terlihat dengan jelas rata-rata 

produktivitas tenaga kerja (GDP Workers) terbilang rendah, 

hanya sekitar enam provinsi agak tinggi seperti terlihat pada 

gambar 1. 

 
 
 



 
 56 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan  

Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 

Gambar 1 Produktivitas Tenaga Kerja (GDP Workers) Setiap Provinsi 
di Indonesia 

 
Sumber: Hasil Olahan Data (2019)  

 

Berdasarkan pemetaan pada gambar 1 di atas menunjukkan 

bahwa provinsi yang masuk kategori memiliki produktivitas 

tenaga kerja tinggi berturut-turut diantaranya DKI Jakarta, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau dan 

Papua Barat. Jika dilihat dari karakteristik ekonomi provinsi-

provinsi tersebut menunjukkan bahwa share ekonomi mereka 

ditunjang oleh sektor non pertanian (perdagangan, jasa, industri 

dan pertambangan). DKI Jakarta paling produktif karena 

struktur ekonomi provinsi ibukota didominasi oleh perdagangan 

dan jasa, dengan tingkat pendidikan tenaga kerja didominasi 

sekolah menengah ke atas (62 %), sementara yang masuk kategori 

daerah industri adalah Provinsi Kepulauan Riau selebihnya 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, dan Papua Barat 

didominasi oleh sektor tambang (mining). Selebihnya merupakan 

provinsi yang mengandalkan sektor pertanian, dan Provinsi 

Nusa Tenggara Timur paling rendah tingkat produktivitasnya, 

share sektor industri provinsi tersebut setiap tahun rata-rata 

hanya 1,2 persen. 
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Hal itu berarti ketiga provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah dan 

Jawa Timur) seharusnya tidak berbeda jauh dengan tingkat 

produktivitas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Riau 

sebagaimana terlihat dalam hasil pemetaan pada gambar 1, ketiga 

provinsi yang memiliki penduduk besar tersebut, produktivitas 

tenaga kerjanya terhitung rendah meskipun sektor industri telah 

berkembang pesat dibandingkan dengan provinsi yang ada di 

luar Pulau Jawa. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa 

ketiga daerah tersebut sejatinya telah berjalan proses perubahan 

struktur ekonomi, termasuk Provinsi Banten di dalamnya, 

seiring dengan itu terjadi pergeseran struktur tenaga kerja dari 

sektor pertanian ke sektor non pertanian.  

Kondisi ini bersifat anomalis, sebab pada umumnya ditemukan 

dalam pembentukan PDRB dimana sektor pertanian 

berkontribusi besar, produktivitas tenaga kerjanya relatif lebih 

rendah, bukan pada daerah sektor industrinya yang telah maju. 

Menurut Nurske dalam Jhingan (2004) produktivitas yang 

rendah mengakibatkan pendapatan rendah, efeknya akan 

melahirkan ketidakberdayaan (miskin). Maka karena itu provinsi 

yang masuk kategori persentase angka kemiskinannya tinggi 

merupakan daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, 

sementara sektor industri dan jasa sangat terbatas. 

Terkait dengan tingkat upah yang diukur dari Upah Minimum 

Provinsi (UMP), terlihat ketiga provinsi di Pulau Jawa juga jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yang ada luar Jawa 

(lihat gambar 2). Padahal sebagian daerah di luar Pulau Jawa yang 

minim Sumber Daya Alam (SDA) sektor pertanian non olahan 

menjadi sektor unggulan, malahan sektor industri sangat 
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terbatas, yang sejatinya upah pekerja mereka lebih rendah dari 

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  

Ada dua hal yang menjadi anomali di Jawa Barat, Jawa Tengah 

dan Jawa Timur, yaitu produktivitas pekerja rendah dan upah 

pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah pun terbilang rendah, 

sekalipun ketiga provinsi ini perubahan struktur ekonomi telah 

berjalan dengan baik. Hal ini berarti perubahan struktur 

ekonomi yang terjadi tidak sejalan dengan asumsi dari teori yang 

dikemukakan oleh Chenery dan Syrquin (1975) bahwa proses 

transformasi struktural terjadi bilamana pangsa pertanian dalam 

output makin menurun seiring dengan meningkatnya pangsa 

sektor non pertanian (sekunder dan tersier) dan diikuti dengan 

pergeseran struktur tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif 

yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita. 

Gambar 2 Perbandingan Antara Upah (Wages) dengan Tingkat 
Produktivitas Tenaga Kerja 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019. 

 

Gambar 2 memberikan informasi dengan jelas bahwa provinsi 

yang ada di luar Pulau Jawa upah pekerja jauh lebih tinggi, 

sekalipun kondisi ini sebetulnya kebanyakan provinsi di luar 

Pulau Jawa antara upah pekerja yang diterima tidak sejalan 

dengan tingkat produktivitasnya, terutama yang ada di Kawasan 
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Timur Indonesia. Idealnya upah yang tinggi berkorelasi positif 

dengan produktivitas, seperti Provinsi Riau, Kepulauan Riau, DKI 

Jakarta, Kalimanta Timur dan Kalimantan Utara.  

Faktor-Faktor Pendorong Produktivitas Tenaga Kerja di 

Indonesia 
Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan koefisien determinasi 

dari persamaan yang disusun yakni sebesar 99,67 persen dapat 

dijelaskan, sisanya dijelaskan dalam variabel yang tidak 

dimasukkan dalam kajian ini, secara ringkas hasil estimasi dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 Ringkasan Hasil Regresi Faktor-Faktor Pendorong 
Produktivitas Tenaga Kerja 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

C 10.17701 0.408932 24.88677 
LOG(W?) 0.011965 0.001490 8.027361*** 

AGRI? -0.016001 0.001868 -8.564501*** 
INDUS? 0.001674 0.000615 2.723613*** 

LOG(OPENESS?) 0.004378 0.001033 4.239202*** 
LOG(EDUCEXP?) 0.020962 0.004393 4.771646*** 

LOG(SHSGEN?) 0.005965 0.001072 5.564069*** 
LOG(SHSVOC?) -0.001630 0.001159 -1.406779 

LE? 0.006513 0.004634 1.405609 
Adjusted R-squared 0.996758   

F-statistic 1253.395   
Durbin-Watson stat 2.450582   

Sumber: Hasil Pengolahan Dengan Menggunakan Eviews 9 ((2019). 

 

Hasil estimasi model persamaan menunjukkan bahwa faktor 

upah yang diproksi dari UMP berpengaruh signifikan dan 

berkorelasi positif. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan upah 

bagi pekerja akan mengakibatkan meningkatnya produktivitas 

tenaga kerja, ini sejalan dengan teori dasar ekonomi mikro 
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dimana keduanya memiliki hubungan antara produktivitas dan 

upah yang diturunkan dari teori memaksimalkan laba. Selain itu 

dalam pendekatan neoklasik, produktivitas tenaga kerja yang 

lebih tinggi tercermin sepenuhnya dalam upah yang lebih tinggi 

(Nikulin, 2015). Dengan demikian untuk mendorong 

produktivitas tenaga kerja disetiap daerah, maka upah perlu 

menjadi perhatian untuk dilakukan penyesuaian oleh 

pemerintah. Tantangannya, untuk meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja dengan menaikkan tingkat upah, perusahaan 

(produsen) akan membatasi permintaan tenaga kerja baru 

(Meager dan Speckesser, 2011),  sementara pasar tenaga kerja 

akan terus bertambah. Pemerintah perlu memikirkan dua 

kepentingan yang secara diametral selalu bersifat trade off itu, 

dimana pekerja diharapkan makin produktif untuk menghadapi 

makin ketatnya persaingan, disaat yang sama pemerintah wajib 

menjaga iklim investasi yang kondusif, sebab resikonya investor 

bisa melakukan relokasi industri di negara yang tenaga kerjanya 

efisien dan produktif. 

Sebagai negara agraris, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia 

lebih dari separuh masih mengandalkan sektor pertanian, dan 

produk pertanian menjadi komoditi perdagangan internasional. 

Hanya saja produk pertanian nilai tambahnya masih kecil, 

ekspor komoditi pertanian masih bersifat barang mentah, 

akibatnya produktivitas pekerja dari hasil sektor pertanianpun 

masih rendah. Hasil estimasi makin memperkuat pernyataan 

tersebut, dimana share sektor pertanian berpengaruh signifikan 

namun berkorelasi negatif, itu artinya bila share sektor pertanian 

bertambah terhadap pembentukan ekonomi maka akan 

menurunkan produktivitas tenaga kerja. Akan berbeda halnya 

bila sektor pertanian diarahkan pada kegiatan hilirisasi (on farm), 
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artinya industrialisasi produk pertanian akan mendorong 

produktivitas hasil pertanian sejalan dengan produktivitas 

tenaga kerja. Untuk melakukan hilirisasi, berbagai tantangan 

yang dihadapi provinsi penghasil produk pertanian, seperti; 

aksesibilitas (transportasi) masih sulit, infrastruktur penunjang 

minim dan pasar yang terbatas. 

Oleh karena itu perlu memperkuat sektor non pertanian, 

khususnya sektor industri pengolahan yang terkait dengan 

komoditi pertanian, sebab dengan makin meningkatnya share 

sektor industri pengolahan sebagaimana tergambar dari hasil 

estimasi menunjukkan memiliki pengaruh signifikan dan 

berkorelasi positif. Dalam artian bahwa jika share sektor industri 

meningkat maka akan mengakibatkan meningkatnya 

produktivitas tenaga kerja. Diao, McMillan dan Wangwe (2017) 

dalam studinya menunjukkan bahwa di negara-negara yang 

telah berhasil melakukan industrialisasi, terdapat korelasi positif 

yang kuat antara pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di 

pertanian dan pangsa lapangan kerja di sektor manufaktur. Hal 

ini berarti bahwa produktivitas tenaga kerja meningkat sebagai 

dampak dari industrialisasi, sebagian dari pekerja sektor 

pertanian bergeser bekerja pada sektor industri manufaktur, 

dengan demikian pendapatan petani bertambah karena pangsa 

pekerjaan dipertanian menurun dan pangsa pekerjaan di sektor 

manufaktur bertambah. Oleh sebab itu untuk memperkuat 

kinerja sektor industri tentu saja dibutuhkan investasi, dan bila 

perlu investasi didorong perkembangannya di luar Pulau Jawa, 

khususnya di Kawasan Timur Indonesia untuk menurunkan 

disparitas antar wilayah. Tantangannya, investasi dikawasan ini 

masih terbatas, dan kalaupun investasi yang tumbuh lebih 

banyak untuk investasi di sektor pertambangan, investasi di 



 
 62 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan  

Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 

sektor ril terkendala pada fasilitas sarana, pemasaran produk 

hasil olahan, dan terbatasnya skill tenaga kerja.  

Peningkatan investasi juga sekaligus menggambarkan 

keterbukaan ekonomi, hasil estimasi variabel keterbukaan 

ekonomi sangat signifikan dan memiliki korelasi postif, makin 

terbuka perekonomian suatu wilayah maka produktivitas tenaga 

kerja semakin meningkat. Keterbukaan ekonomi akan 

menciptakan persaingan antar pekerja, keterbukaan ekonomi 

yang di-drive oleh investasi akan menyerap tenaga kerja yang 

banyak, dan pasar tenaga kerja bukan hanya ditawarkan oleh 

pekerja lokal, tetapi pekerja dari luar daerah (termasuk asing) juga 

akan berdatangan, kondisi akan mengakibatkan tingkat 

persaingan sehingga memiliki efek terhadap produktivitas. 

Tantangannya, beberapa provinsi etos kerja, semangat serta 

kemampuan adaptasi pekerja lokal agak lemah, sehingga 

investasi yang masuk disuatu wilayah biasanya tenaga kerja dari 

luar yang mendominasi. 

Produktivitas pekerja bisa terbangun bila sektor pendidikan juga 

berkembang yang ditunjang oleh pembiayaan, hasil estimasi 

menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan sangat signifikan 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, dengan makin 

meningkatnya belanja pemerintah untuk membiayai sektor 

pendidikan baik formal maupun informal maka akan 

meningkatkan skill tenaga kerja, sehingga makin produktif. 

Sementara tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap 

produktivitas, khususnya siswa sekolah menengah umum. 

Makin bertambah lulusan sekolah menengah umum akan 

mengakibatkan meningkatnya produktivitas tenaga kerja, 

berbeda halnya dengan siswa sekolah vokasi yang berasal dari 
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sekolah kejuruan, artinya keberadaan sekolah vokasi yang 

sejatinya lulusannya siap bekerja karena memiliki kemampuan 

teknis bila dibandingkan dengan lulusan SMA, namun nyatanya 

variabel ini tidak berpengaruh. Temuan ini memperjelas kondisi 

angka pengangguran di Indonesia, dimana tingkat pengangguran 

terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan cukup besar. 

Tantangannya, mutu lulusan sekolah kejuruan (vokasi) masih 

rendah karena sekolah kejuruan dianggap bukan sekolah favorit, 

lulusan sekolah vokasi dan pasar tenaga kerja belum terlalu 

“match”. 

Sedangkan variabel kesehatan yang diproksi dari Angka 

Harapan Hidup (kesehatan) tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas, meskipun demikian aspek kesehatan tetap perlu 

mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Pada 

kenyataannya harapan hidup yang cukup tinggi akan menjadi 

pemicu transisi menuju pertumbuhan pendapatan berkelanjutan 

yang ditunjang oleh produktivitas (Carvellati dan Sunde, 2009). 

Sekalipun pada dasarnya bahwa usia yang makin tua 

produktivitas makin menurun, namun hasil studi Skirbekk 

(2003) menemukan performa kerja individu ditemukan 

menurun pada usia sekitar 50 tahun, yang kontras kenaikan 

upah hampir seumur hidup. Namun itu hanya terjadi 

pengurangan produktivitas pada usia untuk tugas-tugas kerja 

sifatnya yang membutuhkan penyelesaian masalah, 

pembelajaran dan kecepatan penyesuaian keadaan, sementara 

dalam hal pekerjaan yang membutuhkan pengalaman dan 

kemampuan verbal penting bagi usia yang lebih tua. 

Tantangannya, perlindungan sosial bagi usia tua dan pekerja tua 

masih terbatas, rata-rata produktivitas usia lanjut lebih cepat 

menurun dibandingkan dengan usia lanjut negara maju. 
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Simpulan dan Rekomendasi Kebijakan 
Berdasarkan uraian pembahasan, maka ada beberapa poin 

penting yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan 

dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja di 

Indonesia, sebagai berikut: 

1) Produktivitas tenaga kerja antar provinsi secara umum 

masih rendah, khususnya provinsi berbasis sektor 

pertanian. Dengan demikian prasyarat untuk 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja struktur 

ekonomi perlu didorong ke sektor industri, jasa dan 

perdagangan, sebab provinsi yang terhitung 

produktivitas tenaga kerjanya tinggi struktur 

ekonominya berbasis pada tiga sektor tersebut. 

2) Upah pekerja, peranan sektor industri, keterbukaan 

ekonomi, pembiayaan pendidikan dan tingat pendidikan 

sekolah menengah umum berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja, apabila 

variabel-variabel tersebut meningkat maka poduktivitas 

tenaga kerja turut serta mengalami peningkatan. 

Meningkatnya upah pekerja (UMP) akan memotivasi 

pekerja khususnya yang bekerja di sektor formal untuk 

meningkatkan produktivitasnya, sejalan dengan itu 

perkembangan industri di berbagai daerah akan 

menyerap tenaga kerja sehingga mendorong 

produktivitas. Keterbukaan ekonomi akan menjadi daya 

tarik investasi mengakibatkan terbukanya lapangan 

kerja yang dapat menampung pekerja baik penduduk 

setempat maupun pencari kerja dari luar daerah sehingga 

akan menciptakan persaingan, efeknya kemudian 
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produktivitas meningkat. Agar produktivitas tenaga kerja 

makin kompetitif maka diperlukan peningkatan mutu 

manusia lewat pembiayaan pendidikan dan tingkat 

pendidikan, minimal sekolah memengah, sebab kedua 

indikator pendidikan ini cukup berpengaruh sebagai 

faktor pendorong produktivitas tenaga kerja. 

3) Peranan sektor pertanian berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap produktifitas tenaga kerja, hal ini 

menandakan bahwa semakin meningkat share sektor 

pertanian dalam pembentukan PDRB masing-masing 

provinsi maka produktivitas tenaga kerja justru 

manurun. Penggunaan teknologi pertanian makin maju 

mengakibatkan produksi hasil pertanian makin efisien 

namun makin mengurangi tenaga manusia, sementara 

peluang kerja diluar sektor non pertanian 

pertumbuhannya lambat sehingga tidak terjadi 

pergeseran struktur tenaga kerja.  

4) Tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan dan 

tingkat harapan hidup tidak memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. 

Minimnya efek luaran sekolah vokasi meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja penyebabnya antara 

kurikulum dan lapangan pekerjaan yang tersedia 

keterkaitannya lemah. Harapan hidup orang Indonesia 

masih terbilang rendah, minimnya perlindungan sosial 

dan mahalnya biaya pengobatan berdampak terhadap 

rendahnya produktivitas tenaga kerja. 
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Rekomendasi Kebijakan 
1) Tiga provinsi di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan 

Jawa Timur), sektor industri telah menyumbang lebih 

besar dalam pembentukan ekonomi, memungkinkan 

struktur tenaga kerjanya tidak lagi dominan di sektor 

pertanian, sehingga tingkat upah mereka seharusnya 

lebih tinggi dibandingkan upah tenaga kerja di luar Pulau 

Jawa yang dominan sektor pertanian penopang struktur 

ekonominya. Namun upah tenaga kerjan di tiga provinsi 

tersebut terhitung rendah, sehingga berdampak terhadap 

rendahnya produktivitas tenaga kerja secara 

keseluruhan. Temuan ini bersifat anomali, karena itu 

pemerintah perlu melakukan perbaikan struktur 

ekonomi dan ketenagakerjaan khususnya di Provinsi 

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

2) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh 

mendorong produktivitas tenaga kerja di Indonesia, salah 

satu penyebabnya alokasi DAK tidak lagi spesifik 

membiayai sektor-sektor yang memiliki keterkaitan 

langsung dengan perbaikan mutu SDM. Atas temuan 

tersebut pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah 

daerah memperkuat pembiayaan dan memprioritaskan 

pembiayaan DAK yang dapat mengakselarasi 

peningkatan mutu manusia (pendidikan dan kesehatan) 

bagi daerah yang masih rendah IPM-nya. 

3) Upah pekerja dapat meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja, maka dari itu penyesuaian upah setiap tahun sudah 

menjadi keniscayaan. Namun demikian penyesuaian 

tingkat upah pekerja perlu memperhatikan kelangsungan 
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investasi disuatu daerah, khususnya investasi yang padat 

karya agar mereka tidak melakukan relokasi investasi ke 

daerah lain yang lebih efisien dan kompetitif tenaga 

kerjanya. Sekaligus mengurangi gap investment antar 

daerah yang terjadi selama ini berpusat di kawasan 

industri Jabodetabek. 

4) Share sektor primer korelasinya dengan produktivitas 

tenaga kerja negatif, karena itu perlu terus didorong 

percepatan transformasi struktur ekonomi di daerah 

diiringi dengan pergeseran struktur tenaga kerja. 

Pergeseran struktur ekonomi yang kuat diyakini dapat 

mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang 

kurang produktif. 

5) Kontribusi sektor industri tidak memiliki pengaruh 

terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia, hal ini 

terjadi karena industri pengolahan yang berkembang di 

Indonesia khususnya di Kawasan Timur Indonesia 

bersifat capital intensive. Dalam kaitannya dengan hal 

tersebut pemerintah perlu memperbaiki struktur industri 

dengan mendorong industri pengolahan yang bersifat 

labor intensive dengan memanfaatkan potensi dan bahan 

baku yang terkait dengan sektor pertanian. 

6) Tingkat pendidikan sekolah kejuruan (vokasi) tidak 

memberikan pengaruh terhadap perbaikan 

produktivitas, karena itu perlunya dilakukan reformasi 

sistem pendidikan vokasi dengan memperbanyak 

proporsi training, penyesuaian secara fundamental 

antara lulusan vokasi dan pasar tenaga kerja, serta 



 
 68 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan  

Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 

kecepatan beradaptasi perubahan lingkungan yang telah 

memasuki era revolusi industri 4.0. 
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Abstrak 
Produktivitas adalah merupakan suatu indikator efisiensi 

pemanfaatan sumberdaya pada suatu usaha atau suatu negara 

dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Produktivitas 

tenaga kerja di Indonesia dapat dilihat menurut pulau, menurut 

lapangan pekerjaan, dan menurut sektor. Penyerapan tenaga kerja 

dan kontribusi output dalam perekonomian Indonesia terkonsentrasi 

hampir 80% di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Produktivitas 

tenaga kerja tertinggi berada di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan 

Pulau Sumatera. 

Penyerapan tenaga kerja menurut sektor lapangan pekerjaan 

dominan terserap pada sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor 

jasa-jasa, dan sektor industri. Kontribusi output didominasi oleh 

sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, dan sektor 

transportasi. Produktivitas tenaga kerja tertinggi berada pada sektor 

pertambangan, sektor listrik, sektor transportasi. Ketiga sektor 

tersebut menyerap tenaga kerja relative lebih kecil dibanding dengan 

sektor yang memiliki produktivitas lebih rendah. Penyerapan tenaga 

kerja tertinggi oleh sektor tertier, diikuti oleh sektor primer dan 

sekunder. kontribusi output tertinggi oleh sektor tertier, diikuti oleh 
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sektor sektor sekunder dan primer. Produktivitas tenaga kerja 

tertinggi berada pada sektor sekunder, diikuti oleh sektor tertier dan 

sektor primer. 

Produktivitas tenaga kerja menunjukkan bahwa tidak terdapat 

konsistensi antara tingginya penyerapan tenaga kerja dan kontribusi 

output terhadap tingginya produktivitas, di mana lapangan 

pekerjaan yang menyerap tenaga kerja banyak dan lapangan usaha 

yang memberikan kontribusi tinggi justru memiliki produktivitas 

yang relative rendah. 

Status tenaga kerja tahun 2017 masih didominasi oleh status 

pekerjaan informal dan pendidikan tenaga kerja masih 42,12% 

berpendidikan SD ke bawah. Tenaga kerja yang bependidikan SD ke 

bawah 50,25% bekerja pada sektor primer dan 78,35% bekerja pada 

status pekerjaan informal. Tenaga kerja yang bekerja setengah 

menganggur atau bekerja kurang dari 35 jam perminggu sebanyak 

36.051.465 orang atau 29,79% dari total tenaga kerja yang bekerja. 

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja masih relative 

rendah, sehingga diperlukan suatu kebijakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk mendorong peningkatan 

produktivitas. 

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu terus 

dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknologi terapan pada 

bidang produksi sesuai potensi daerah masing-masing, terutama 

pada daerah-daerah dan sektor-sektor yang masih memiliki 

produktivitas rendah. Di samping itu, peningkatan kemampuan 

manajemen usaha perlu terus ditingkatkan untuk menjamin 

eksistensi dan kesinambungan perusahaan. 

Kata kunci: Produktivitas, Tenaga Kerja 
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Deskripsi 

Pendahuluan 
Pembangunan ekonomi Indonesia berkembang relatif lambat 

yang dapat dilihat dari indikator angka pertumbuhan ekonomi 

yang masih relatif rendah, angka pengangguran masih relatif 

cukup tinggi, angka kemiskinan masih relatif tinggi, pendidikan 

pekerja masih dominan berpendidikan sekolah menengah ke 

bawah, pekerja masih dominan bekerja pada sektor informal, dan 

angkatan kerja yang bekerja setengah menganggur masih cukup 

tinggi. Di samping itu, juga masih terdapat masalah ketimpangan, 

baik ketimpangan antar pulau maupun ketimpangan antar 

sektor. 

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

berfluktuasi, namun secara rata-rata tumbuh 5,11% pertahun 

pada periode 2013-2017. Angka partisiasi angkatan kerja masih 

repatif rendah tetapi terus mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibanding 

dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga terjadi 

pengangguran. Pertumbuhan kesempatan kerja berfluktuasi dan 

mengalami pertumbuhan yang sangat rendah, yaitu hanya rata-

rata 1,76% pertahun pada periode 2013-2017. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat konsistensi antara 

pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan kesempatan kerja. 

Jika perekonomian Indonesia diperhatikan menurut penyerapan 

tenaga kerja dan kontribusi output menurut pulau, maka 

nampak bahwa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi.  

Hamper 80% penyerapan tenaga kerja dan kontribusi output 

terhadap perekonomian Indonesia berada di Pulau Sumatera dan 

Jawa. Pada tahun 2017 penyerapan tenaga kerja 21,18% di Pulau 
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Sumatera dan 57,41% di Pulau Jawa. Kontribusi PDRB 21,36% di 

Pulau Sumatera dan 58,59% di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan 

bahwa penyerapan tenaga kerja dan kontribusi output di  Pulau 

Sumatera dan Jawa hampir 80% yang luas wilayahnya hanya 

32,18%, yaitu Pulau Sumatera 25,43% dan Pulau Jawa 6,75% dari 

luas wilayah Indonesia. Kontribusi output dan penyerapan 

tenaga kerja di luar Pulau Sumatera dan Jawa hanya sekitar 20% 

yang luas wilayahnya 67,82% dari luas wilayah Indonesia. 

Penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan 

menunjukkan bahwa terdapat empat sektor yang menyerap 

tenaga kerja (83,93%) masing-masing lebih dari 10%, yaitu sektor 

pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa-jasa, dan sektor 

industri. Sebaliknya lima sektor yang menyerap tenaga kerja 

lebih kecil dari 10% adalah sektor konstruksi, sektor 

pengangkutan, sektor keuangan, sektor pertambangan, dan 

sektor listrik. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian 

cenderung turun dari tahun ke tahun, sebaliknya tiga sektor 

lainnya mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja, yaitu 

sektor perdagangan, sektor jasa-jasa, dan sektor industri 

pengolahan. Sektor yang paling kecil penyerapan tenaga 

kerjanya adalah sektor listrik dan pertambangan.  

Jika Sembilan lapangan pekerjaan dikelompokkan ke dalam tiga 

sektor utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan tertier maka 

struktur penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian 

Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa sektor tertier 

menyerap tenaga kerja paling banyak 48,06%, sektor primer 

30,83%, dan sektor sekunder 21,10%. 

Jika PDRB diperhatikan menurut lapangan usaha, maka pada 

tahun 2017 terdapat lima sektor yang memberikan kontribusi 
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72,08% terhadap PDRB, yaitu sektor industri pengolahan 22,07%, 

sektor perdagangan 13,76%, sektor pertanian 13,20%, sektor 

transportasi 12,68%, dan sektor konstruksi 10,37%. Jika Sembilan 

lapangan usaha dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, 

maka pada tahun 2017 sektor tertier memberi kontribusi paling 

besar 45,04%, kemudian diikuti oleh sektor sekunder 33,58%, dan 

sektor primer 21,38%. 

Struktur ekonomi Indonesia dilihat dari segi penyerapan tenaga 

kerja, sektor tertier menyerap tenaga kerja paling banyak dan 

terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, penyerapan 

tenaga kerja sektor primer menempati urutan kedua namun 

terus mengalami penurunan, sementara sektor sekunder tidak 

mengalami banyak perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa 

transformasi struktur perekonomian Indonesia tidak konsisten 

dengan teori, di mana peran sektor sekunder tidak dapat 

mengambil alih peran sektor primer sehingga terjadi loncatan ke 

sektor tertier. Jika struktur ekonomi dilihat dari kontribusi 

output, maka sektor tertier juga memberikan kontribusi terbesar, 

kemudian diikuti oleh sektor sekunder, dan sektor primer. 

Kontribusi sektor tertier dan sekunder terus mengalami 

peningkatan, sementara kontribusi sektor primer terus 

mengalami penurunan, walaupun dari segi output ketiga sektor 

tersebut terus mengalami peningkatan. 

Jika pekerja diperhatikan menurut tingkat pendidikan, maka 

pada tahun 2013 jumlah pekerja yang berpendidikan SMA ke 

bawah masih dominan (90,65%) yang terdiri dari SD ke bawah 

47,72% dan SMP-SMA 42,93%, dan perguruan tinggi hanya 

9,357%.  Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah pekerja yang 

berpendidikan SMA ke bawah mengalami penurunan dan masih 
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dominan (87,93%)  yang terdiri dari SD ke bawah 42,12% dan SMP-

SMA 45,81%, dan perguruan tinggi  hanya 12,07%. Pekerja pada 

sektor primer didominasi oleh pekerja yang berpendidikan SD ke 

bawah, sedangkan pekerja yang bekerja pada sektor sekunder 

dan tertier didominasi oleh pekerja yang berendidikan SMP ke 

atas. 

Pekerja di Indonesia dapat dilihat menurut sektor ekonomi dan 

status pekerjaan. Pada tahun 2017 terdapat 42,97% pekerja yang 

bekerja pada sektor formal dan 57,03% pekerja yang bekerja pada 

sektor informal. Pekerja yang bekerja pada sektor formal 

dominan (90,47%) bekerja pada sektor sekunder dan tertier. 

Pekerja yang bekerja pada sektor informal dominan 46,88% 

bekerja pada sektor primer dan 38,44% bekerja pada sektor 

tertier. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja di sektor formal 

dominan bekerja pada sektor tertier dan sekunder, sebalinya 

pekerja pada sektor informal dominan bekerja pada sektor 

primer dan tertier. 

Pada tahun 2017 Jumlah pekerja pada sektor formal yang 

berpendidikan SD ke bawah 21,23%, berpendidikan SMP dan 

SMA 54,61%, dan berpendidikan perguruan tinggi 24,16%. 

Pekerja pada sektor informal yang berpendidikan SD ke bawah 

57,87%, berpendidikan SMP dan SMA 39,17%, dan berpendidikan 

perguruan tinggi 2,96 %.  

Pekerja yang bekerja dapat dilihat apakah mereka bekerja penuh 

atau bekerja setengah menganggur. Pekerja dianggap bekerja 

penuh jika mereka bekerja minimal 35jam perminggu dan 

bekerja setengah menganggur jika hanya bekerja kurang dari 35 

jam perminggu. Pada tahun 2013 terdapat 44.839.172 0rang 

(39,76%) yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu dan tahun 
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2017 jumlah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu 

turun menjadi 36.051.475 orang (29,79%). 

Produktivitas pekerja dapat dilihat menurut pulau yang terdiri 

dari Pulau Smatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, 

Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Maluku dan Papua. 

di samping itu, produktivitas dapat juga dilihat menurut 

lapangan pekerjaan dan menurut sektor ekonomi. Produktivitas 

pekerja yang tinggi berada di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan 

Pulau Sumatera. Produktivitas pekerja di Pulau Kalimantan 

memiliki produktivtas tertinggi karena di Pulau Kalimantan 

terdapat banyak aktivitas pertambangan, di Pulau Jawa banyak 

aktivitas industry, di Pulau Sumatera banyak aktivitas 

perkebunan dan pertambangan. Pertumbuhan produktivitas 

pekerja menurut pulau tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa 

terdapat empat pulau yang mengalami pertumbuhan 

produktivitas lebih tinggi dari pertumbuhan produktivitas total 

(3,31% pertahun), yaitu Pulau Sulawesi mengalami pertumbhan 

produktivitas rata-rata 5,10%, Pulau Jawa 4,23%, Pulau Bali dan 

Nusa Tenggara 3,93%, dan Pulau Maluku dan Papua 3,63%. 

Sementara dua Pulau yang mengalami pertumbuhan 

produktivitas yang rendah, yaitu Pulau Sumatera 1,51%, dan 

Pulau Kalimantan 0,55% 

Produktivitas pekerja di Indonesia dapat dilihat menurut sektor 

lapangan pekerjaan yang terdiri dari sembilan sektor. Pada tahun 

2017 terdapat enam sektor yang memiliki produktivitas lebih 

tinggi dari produktivitas total (Rp 78.753 juta pertahun), yaitu 

secara berturut-turut sektor pertambangan Rp 560.239 juta, 

sektor listrik Rp 278.103 juta, sektor pengangkutan Rp 209.765 

juta, sektor keuangan Rp 183.540 juta, sektor industri Rp 123.669 
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juta, dan sektor kunstruksi Rp 121.417 juta.  Sementara sektor 

yang memiliki produktivitas lebih rendah dari produktivitas 

total adalah sektor pertanian Rp 35.015 juta, sektor perdagangan 

46.560 juta, dan sektor jasa-jasa Rp 52.914 juta. Dari Sembilan 

sektor, satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan 

produktivitas selama lima tahun dengan angka pertumbuhan 

positif adalah sektor pertanian dengan angka pertumbuhan rata-

rata 6,14% pertahun, sementara delapan sektor lainnya 

mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. 

Jika Sembilan sektor lapangan pekerjaan dikelompokkan ke 

dalam tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan 

tertier, maka dapat dilihat perbedaan produktivitas antar sektor. 

Pada tahun 2017, produktivitas pekerja sektor sekunder 

menempati produktivitas pekerja tertinggi Rp 125.333 juta, 

kemudian diikuti oleh sektor tertier Rp 73.794 juta, dan sektor 

primer Rp 54.603 juta. Pertumbuhan produktivitas sektor 

sekunder dan tertier berfluktuasi dari tahun ke tahun, 

sedangkan sektor primer, walaupun memiliki produktivitas 

terendah tetapi mengalami pertumbuhan yang terus meningkat 

dan stabil dari tahun ke tahun. 

Tujuan Penulisan 
Tulisan ini bertujuan untuk: 

1) Menjelaskan kondisi dan penyerapan tenaga kerja dalam 

perekonomian Indonesia yang dilihat menurut pulau, 

menurut lapangan pekerjaan, menurut status pekerjaan, 

menurut sektor, dan menurut jam kerja. 
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2) Menjelaskan kontribusi output dalam perekonomian 

Indonesia, baik dilihat menurut pulau maupun menurut 

lapangan usaha dan sektor ekonomi. 

3) Menjelaskan struktur ekonomi Indonesia, baik dilihat 

dari penyerapan tenaga kerja maupun dilihat dari 

kontribusi output. 

4) Menjelaskan kondisi produktivitas pekerja di Indonesia, 

baik menurut pulau, menurut lapangan pekerjaan, 

maupun menurut sektor ekonomi. 

5) Menyusun kesimpulan dan rekomendasi kebijakan fiscal 

untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di 

Indonesia.  

Metode Penulisan 
Data yang digunakan dalam policy brief ini adalah data sekunder 

yang terdiri data tentang kondisi dan penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia, kontribusi output (PDRB dan PDB) dalam 

perekonomian Indonesia, dan produktivitas tenaga kerja di 

Indonesia. Data tersebut diperoleh dari data Badan Pusat Statistik 

(BPS) Indonesia melaui publikasi Data Statistik Indonesia. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan sektoral 

untuk melihat struktur ekonomi, di mana struktur ekonomi 

dapat dilihat baik dari segi penyerapan tenaga kerja dalam 

perekonomian Indonesia, maupun kontribusi output terhadap 

perekonomian Indonesia.  Penyerapan tenaga kerja dilihat 

menurut pulau, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, 

pendidikan tenaga kerja, dan jumlah jam kerja. Kontribusi output 

dapat dilihat menurut lapangan usaha, dan menurut pulau. 

Analisis yang dilakukan melalui pendekatan pulau, di mana 
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pulau dibagi/dikelompokkan  menjadi enam pulau, yaitu: 1) Pulau 

Sumatera; 2.) Pulau Jawa; 3) Pulau Bali dan Nusa Tenggara; 4) 

Pulau Kalimantan; 5) Pulau Sulawesi; 6) Pulau Maluku dan Papua. 

Analisis produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan pulau, sektor lapangan pekerjaan, dan 

sektor ekonomi.  Ukuran produktivitas adalah jumlah output 

(PDB dan PDRB) dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 

pada masing-masing pulau, lapangan pekerjaan, dan sektor 

ekonomi pertahun. Berdasarkan data dan informasi tersebut, 

maka dapat disusun kesimpulan dan rekomendasi kebijakan 

fiskal untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di 

Indonesia. 

Rational dan Ruang Lingkup 
Pada tahun 2017 jumlah penduduk yang masuk dalam kelompok 

usia kerja sebanyak 192.079.416 orang yang terdiri dari bukan 

angkatan kerja 64.016.670 orang (33,33 %) dan angkatan kerja 

128.062.746 orang (66,67 %). Angkatan kerja yang bekerja 

121.022.423 orang (94,50 %) dan yang menganggur 7.040.323 

orang (5,50 %). Angka partisipasi angkatan kerja masih rendah 

dan angka pengangguran masih tinggi. 

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

berfluktuasi, namun secara rata-rata tumbuh 5,11% pertahun 

pada periode 2013-2017. Pertumbuhan kesempatan kerja juga 

berfluktuasi dan mengalami pertumbuhan yang sangat rendah, 

yaitu hanya rata-rata 1,76% pertahun pada periode yang sama. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat konsistensi antara 

pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan kesempatan kerja. 
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Pembangunan ekonomi Indonesia dapat dilihat berdasarkan 

penyerapan tenaga kerja dan kontribusi output menurut pulau. 

Penyerapan tenaga kerja tahun 2013 terkonsentrasi (79,01%) di 

Pulau Sumatera dan Jawa, yaitu 20,48% di Pulau Sumatera dan 

58,53% di Pulau Jawa. Selanjutnya penyerapan tenaga kerja 

tahun 2017 terkonsentrasi (78,59%) di Pulau Sumatera dan Jawa, 

yaitu 21,18% di Pulau Sumatera dan 57,41% di Pulau Jawa.  Pada 

tahun 2013 PDRB terkonsentrasi (79,84%) di Pulau Sumatera dan 

Jawa, yaitu 22,17% di Pulau Sumatera dan 57,67% di Pulau Jawa. 

Selanjutnya pada tahun 2017 PDRB terkonsentrasi (79,95%) di 

Pulau Sumatera dan Jawa, yaitu 21,36% di Pulau Sumatera dan 

58,59% di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi 

output dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera dan Jawa 

hampir 80% yang luas wilayahnya hanya 32,18%, yaitu Pulau 

Sumatera 25,43% dan Pulau Jawa 6,75% dari luas wilayah 

Indonesia. Kontribusi output dan penyerapan tenaga kerja di luar 

Pulau Sumatera dan Jawa hanya sekitar 20% yang luas 

wilayahnya 67,82% dari luas wilayah Indonesia. Gambaran 

tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan 

pembangunan antar pulau di Indonesia, baik dilihat dari 

penyerapan tenaga kerja maupun dilihat dari kontribusi output. 

Jika jumlah pekerja diperhatikan menurut lapangan pekerjaan, 

maka pada tahun 2013 dari sembilan sektor lapangan pekerjaan 

terdapat empat lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja 

paling banyak, yaitu sektor pertanian 34,78%, sektor 

perdagangan 21,38%, sektor jasa-jasa 16,36%, dan sektor industry 

pengolahan 13,27%. Pada tahun 2017 penyerapan tenaga kerja 

sektor pertanian turun menjadi 29,68%, dan tiga sektor lainnya 

mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja, yaitu sektor 

perdagangan naik menjadi 23,28%, sektor jasa-jasa 16,92%, dan 
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sektor industri pengolahan 14,05%. Sektor yang paling kecil 

penyerapan tenaga kerjanya adalah sektor listrik dan 

pertambangan. 

Jika sembilan lapangan pekerjaan dikelompokkan ke dalam tiga 

sektor utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan tertier maka 

struktur penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian 

Indonesia tahun 2013 didominasi oleh sektor tertier 44,83%, 

sektor primer 36,05%, dan sektor sekunder 19,12%. Selanjutnya 

pada tahun 2017 strukturnya tidak berubah, yaitu sektor tertier 

menyerap tenaga kerja paling banyak 48,06%, sektor primer 

30,83%, dan sektor sekunder 21,10%. Penyerapan tenaga kerja 

sektor tertier dan sektor sekunder terus mengalami peningkatan, 

sebaliknya penyerapan tenaga kerja sektor primer terus 

mengalami penurunan. 

Jika PDRB diperhatikan menurut lapangan usaha, maka pada 

tahun 2013 dari sembilan sektor lapangan usaha terdapat empat 

lapangan usaha yang memberi kontribusi paling banyak, yaitu 

sektor industri pengolahan 22,28%, sektor perdagangan 14,07%, 

sektor pertanian 13,62%, dan sektor transportasi 11,28%. 

Kemudian pada tahun 2017 terdapat lima sektor yang 

memberikan kontribusi terhadap PDRB lebih dari 10%, yaitu 

sektor industry pengolahan 22,07%, sektor perdagangan 13,76%, 

sektor pertanian 13,20%, sektor transportasi 12,68%, dan sektor 

konstruksi 10,37%. Sektor listrik dan pertambangan memberi 

kontribusi paling kecil. Sektor industri, sektor pertanian, dan 

sektor perdagangan perlu terus dikembangkan karena ketiga 

sektor ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan 

kontribusi yang besar terhadap PDRB. 
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Jika Sembilan lapangan usaha dikelompokkan ke dalam tiga 

sektor utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan tertier maka 

struktur PDRB dalam perekonomian Indonesia tahun 2013 

didominasi oleh sektor tertier 43,24%, sektor sekunder 33,19%, 

dan sektor primer 23,56%. Selanjutnya pada tahun 2017 

strukturnya tidak berubah, yaitu sektor tertier memberi 

kontribusi 45,04%, sektor sekunder 33,58%, dan sektor primer 

turun mejadi 21,38%. Sektor sekunder atau sektor industri perlu 

terus dikembangkan karena sektor ini memiliki produktivitas 

lebih tinggi disbanding dengan sektor tertier dan sektor primer. 

Struktur ekonomi Indonesia dilihat dari segi penyerapan tenaga 

kerja, sektor tertier menyerap tenaga kerja paling banyak dan 

terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, penyerapan 

tenaga kerja sektor primer menempati urutan kedua namun 

terus mengalami penurunan, sementara sektor sekunder tidak 

mengalami banyak perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa 

transformasi struktur perekonomian Indonesia tidak konsisten 

dengan teori, di mana peran sektor sekunder tidak dapat 

mengambil alih peransektor primer sehingga terjadi loncatan ke 

sektor tertier. Jika struktur ekonomi dilihat dari kontribusi 

output, maka sektor tertier juga memberikan kontribusi terbesar, 

kemudian disusul oleh sektor sekunder, dan sektor primer. 

Kontribusi sektor tertier dan sekunder terus mengalami 

peningkatan, sementara kontribusi sektor primer terus 

mengalami penurunan, walaupun dari segi output ketiga sektor 

tersebut terus mengalami peningkatan. 

Jika pekerja diperhatikan menurut tingkat pendidikan, maka 

pada tahun 2013 jumlah pekerja yang berpendidikan SMA ke 

bawah masih dominan (90,65%) yang terdiri dari SD ke bawah 
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47,72% dan SMP-SMA 42,93%, dan perguruan tinggi hanya 

9,357%.  Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah pekerja yang 

berpendidikan SMA ke bawah mengalami penurunan dan masih 

dominan (87,93%)  yang terdiri dari SD ke bawah 42,12% dan SMP-

SMA 45,81%, dan perguruan tinggi  hanya 12,07%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas pekerja dilihat dari segi 

pendidikan masih relative rendah yang berdampak pada 

rendahnya produktivitas pekerja. 

Jumlah pekerja tahun 2017 sebanyak 121.022.423 orang yang 

terserap pada sektor primer 30,83%, sektor sekunder 21,10%, dan 

sektor tertier 48,06%. Pekerja yang bekerja pada sektor primer 

berpendidikan SD ke bawah 68,65%, berpendidikan SMP dan 

SMA  29,80%, dan yang berendidikan perguruan tinggi hanya 

1,55%. Pekerja yang bekerja pada sektor sekunder berpendidikan 

SD ke bawah 38,50%, berpendidikan SMP dan SMA  55,64%, dan 

yang berendidikan perguruan tinggi hanya 5,86%. Pekerja yang 

bekerja pada sektor tertier berpendidikan SD ke bawah 26,69 %, 

berpendidikan SMP dan SMA 51,76%, dan perguruan tinggi 

21,55%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kualitas 

pekerja menurut sektor, di mana pekerja sektor primer 

didominasi oleh yang berpendidikan SD, sebaliknya sektor 

sekunder dan sektor tertier didominasi oleh pekerja yang 

berpendidikan SMP dan SMA. Kondisi ini berdampak pada 

terjadinya perbedaan produktivitas, yaitu produktivitas pekerja 

pada sektor primer lebih rendah dibanding dengan sektor 

sekunder dan tertier. 

Pekerja di Indonesia dapat dilihat menurut sektor ekonomi dan 

status pekerjaan. Pada tahun 2017 jumlah pekerja sebanyak 

121.022.423 orang yang terdiri dari 52.001.697 orang (42,97%) 
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bekerja pada sektor formal dan 69.020.726 orang (57,03%) bekerja 

fada sektor informal. Pekerja yang bekerja pada sektor formal 

terdiri dari 9,53% bekerja pada sektor primer, 29,63% bekerja pada 

sektor sekunder, dan 60,84% bekerja pada sektor tertier. Pekerja 

yang bekerja pada sektor informal terdiri dari 46,88% bekerja 

pada sektor primer, 14,68% bekerja pada sektor sekunder, dan 

38,44% bekerja pada sektor tertier. Hal ini menunjukkan bahwa 

pekerja di sektor formal dominan bekerja pada sektor tertier dan 

sekunder, sebalinya pekerja pada sektor informal dominan 

bekerja pada sektor primer dan tertier. 

Tahun 2017 jumlah pekerja yang bekerja pada sektor formal 

sebanyak 42,97% dan sektor informal sebanyak 57,03%. Jumlah 

pekerja pada sektor formal yang berpendidikan SD ke bawah 

21,23%, berpendidikan SMP dan SMA 54,61%, dan berpendidikan 

perguruan tinggi 24,16%. Pekerja sektor informal yang 

berpendidikan SD ke bawah 57,87%, berpendidikan SMP dan 

SMA 39,17%, dan berpendidikan perguruan tinggi 2,96 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa pekerja pada sektor formal didominasi oleh 

pekerja yang memiliki pendidikan yang relative lebih tinggi, 

sebaliknya pekerja pada sektor informal didominasi oleh pekerja 

yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. 

Pekerja yang bekerja dapat dilihat apakah mereka bekerja penuh 

atau bekerja setengah menganggur. Pekerja dianggap bekerja 

penuh jika mereka bekerja minimal 35 jam perminggu dan 

bekerja setengah menganggur jika hanya bekerja kurang dari 35 

jam perminggu. Pada tahun 2013 terdapat 44.839.172 0rang 

(39,76%) pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu dan 

67.921.900 orang (60,24%) pekerja yang bekerja penuh atau 

bekerja 35 jam ke atas perminggu. Selanjutnya pada tahun 2017 
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jumlah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu 

sebanyak 36.051.475 orang (29,79%) dan 84.970.948 orang 

(70,21%)) bekerja penuh atau bekerja 35 jam ke atas perminggu. 

Jumlah pekerja yang bekerja setengah menganggur masih cukup 

tinggi, namun terus mengalami penurunan. 

Produktivitas pekerja dapat dilihat menurut pulau yang terdiri 

dari Pulau Smatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, 

Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Maluku dan Papua. 

Pada tahun 2013 produktivitas pekerja pertahun menunjukkan 

bahwa terdapat dua pulau yang menunjukkan produktivitas 

lebih tinggi dari produktivitas total (Rp 72.541 Juta), yaitu Pulau 

Kalimantan (Rp 112.295 juta), dan Pulau Sumatera (78.504 juta), 

Sementara empat pulau lainnya lebih rendah dari produktivitas 

total, yaitu Pulau Jawa (Rp 71.463 juta), Pulau Maluku dan Papua 

(Rp 68.912 juta), Pulau Sulawesi (Rp 59.885 juta), Pulau Bali dan 

Nusa Tenggara (Rp 36.899 juta). Pada tahun 2017 produktivitas 

menunjukkan bahwa terdapat tiga pulau yang menunjukkan 

produktivitas lebih tinggi dari produktivitas total (Rp 82.615 Juta), 

yaitu Pulau Kalimantan (Rp 114.645 juta), dan Pulau Jawa (84.305 

juta), dan Pulau Sumatera (Rp 83.311 juta). Sementara tiga pulau 

lainnya lebih rendah dari produktivitas total, yaitu Pulau 

Maluku dan Papua (Rp 79.432 juta), Pulau Sulawesi (Rp 72.757 

juta), dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara (Rp 42.984 juta). 

Pertumbuhan produktivitas pekerja menurut pulau tahun 2013-

2017 menunjukkan bahwa terdapat empat pulau yang 

mengalami pertumbuhan produktivitas lebih tinggi dari 

pertumbuhan produktivitas total (3,31% pertahun), yaitu Pulau 

Sulawesi mengalami pertumbhan produktivitas rata-rata 5,10%, 

Pulau Jawa 4,23%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 3,93%, dan 
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Pulau Maluku dan Papua 3,63%. Sementara dua Pulau yang 

mengalami pertumbuhan produktivitas yang rendah, yaitu 

Pulau Sumatera 1,51%, dan Pulau Kalimantan 0,55% 

Produktivitas pekerja di Indonesia dapat dilihat menurut sektor 

lapangan pekerjaan yang dikelompokkan ke dalam Sembilan 

sektor. Pada tahun 2013 erdapat enam sektor dari Sembilan 

sektor yang memiliki produktivitas lebih besar dari produktivitas 

total (Rp 70.532 juta pertahun), yaitu secara berturut-turut sektor 

pertambangan Rp 554.560 juta, sektor listrik Rp 378.152 juta, 

sektor keuangan Rp 189.682 juta, Rp 176.066 juta, sektor 

konstruksi Rp 121.700 juta, dan sektor industry pengolahan Rp 

118.448 juta. Sementara sektor yang memiliki produktivitas lebih 

rendah dari produktivitas total adalah sektor pertanian   Rp 

27.617 juta, sektor perdagangan Rp 46.431 juta, dan sektor jasa-

jasa Rp 47.294 juta.  

Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat enam sektor yang 

mengalami produktivitas lebih tinggi dari produktivitas total (Rp 

78.753 juta pertahun), yaitu secara berturut-turut sektor 

pertambangan Rp 560.239 juta, sektor listrik Rp 278.103 juta, 

sektor pengangkutan Rp 209.765 juta, sektor keuangan Rp 

183.540 juta, sektor industry Rp 123.669 juta, dan sektor 

kunstruksi Rp 121.417 juta.  Sementara sektor yang memiliki 

produktivitas lebih rendah dari produktivitas total adalah sektor 

pertanian Rp 35.015 juta, sektor perdagangan 46.560 juta, dan 

sektor jasa-jasa Rp 52.914 juta. Dari Sembilan sektor, satu-satunya 

sektor yang mengalami pertumbuhan produktivitas selama lima 

tahun dengan angka pertumbuhan positif adalah sektor 

pertanian dengan angka pertumbuhan rata-rata 6,14% pertahun, 
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sementara delapan sektor lainnya mengalami pertumbuhan 

yang berfluktuasi. 

Jika Sembilan sektor lapangan pekerjaan dikelompokkan ke 

dalam tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder, 

dan sektor tertier, maka dapat dilihat perbedaan produktivitas 

antar sektor. Produktivitas pekerja pertahun pada tahun 2013 

menunjukkan bahwa produktivitas pekerja sektor sekunder 

menempati urutan tertinggi Rp 122.443 juta, kemudian diikuti 

oleh sektor tertier Rp 68.029 juta, dan sektor primer Rp 46.101 

juta. Selanjutnya pada tahun 2017, produktivitas pekerja sektor 

sekunder masih menempati produktivitas pekerja tertinggi Rp 

125.333 juta, kemudian diikuti oleh sektor tertier Rp 73.794 juta, 

dan sektor primer Rp 54.603 juta. Pertumbuhan produktivitas 

sektor sekunder dan tertier berfluktuasi dari tahun ke tahun, 

sedangkan sektor primer, walaupun memiliki produktivitas 

terendah tetapi mengalami pertumbuhan yang terus meningkat 

dan stabil dari tahun ke tahun. 

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadi 

ketimpangan-ketimpangan, baik ketimpangan antar pulau 

maupun ketimpangan antar sektor. Ketimpangan-ketimpangan 

tersebut berdampak pada terjadinya ketimpangan produktivitas 

pekerja, baik antar pulau maupun antar sektor, sehingga 

diperlukan intervensi kebijakan pemerintah untuk mengatasi 

masalah tersebut. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 

Kesimpulan 
1) Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

berfluktuasi, namun secara rata-rata tumbuh 5,11% 

pertahun pada periode 2013-2017.  

2) Pertumbuhan kesempatan kerja berfluktuasi dan 

mengalami pertumbuhan yang sangat rendah, yaitu 

hanya tumbuh rata-rata 1,76% pertahun pada periode 

2013-2017. Terbatasnya penyediaan lapangan kerja baru 

menyebabkan angka pengangguran masih cukup tinggi, 

yaitu rata-rata 5,88% pertahun pada periode yang sama. 

3) Pulau Jawa dan Sumatera menyerap hampir 80% dari 

seluruh tenaga kerja di Indonesia. 

4) Kontribusi output dalam perekonomian Indonesia 

disumbang hampir 80% oleh Pulau Jawa dan Sumatera. 

5) Penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan 

masih didominasi oleh empat lapangan pekerjaan yaitu 

sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa-jasa, 

dan sektor industri pengolahan. Penyerapan tenaga kerja 

pada lima sektor/lapangan pekerjaan lainnya masih kecil. 

6) Struktur penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian 

Indonesia menurut sektor didominasi oleh sektor tertier, 

kemudian diikuti oleh sektor primer, dan sektor 

sekunder. 

7) Terdapat lima lapangan usaha yang memberi kontribusi 

paling besar terhadap PDRB, yaitu sektor industri 

pengolahan, sektor perdagangan, sektor pertanian, dan 
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sektor transportasi. Sedangkan empat lapnagan usaha 

lainnya masih memberikan kontribusi kurang dari 10%. 

8) Struktur PDRB dalam perekonomian Indonesia 

didominasi oleh sektor tertier, kemudian diikuti oleh 

sektor sekunder, dan sektor primer. 

9) Pendidikan tenaga kerja di Indonesia masih relatif 

rendah, yaitu masih lebih dari 40% berpendidikan SD ke 

bawah. Tenaga kerja yang berpendidikan SD ke bawah 

dominan bekerja pada sektor primer, sementara tenaga 

kerja yang berpendidikan SMP ke atas dominan bekerja 

pada sektor sekunder dan tertier.  

10) Tenaga kerja yang bekerja masih didominasi oleh pekerja 

yang berstatus informal. Pekerja yang bekerja pada sektor 

formal dominan bekerja pada sektor tertier dan sekunder, 

sebalinya tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal 

dominan bekerja pada sektor primer dan tertier. 

11) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal dominan 

berpendidikan SMP ke atas (78,77%), sebaliknya tenaga 

kerja yang bekerja pada sektor informal dominan 

berpendidikan SD ke bawah (57,87%).  

12) Pada tahun 2017 masih terdapat sebanyak 36.051.475 

orang (29,79%) tenaga kerja yang bekerja setengah 

menganggur atau bekerja kurang dari 35 jam perminggu. 

13) Produktivitas tenaga kerja di Indonesia menurut pulau 

tertinggi terdapat di Pulau Kalimantan, kemudian diikuti 

oleh Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Maluku dan 

Papua, Pulau Sulawesi, dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara.  
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14) Pertumbuhan produktivitas pekerja menurut pulau 

tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa terdapat empat 

pulau yang mengalami pertumbuhan produktivitas lebih 

tinggi dari pertumbuhan produktivitas total (3,31% 

pertahun), yaitu Pulau Sulawesi mengalami pertumbhan 

produktivitas rata-rata 5,10%, Pulau Jawa 4,23%, Pulau 

Bali dan Nusa Tenggara 3,93%, dan Pulau Maluku dan 

Papua 3,63%. Sementara dua Pulau yang mengalami 

pertumbuhan produktivitas yang rendah, yaitu Pulau 

Sumatera 1,51%, dan Pulau Kalimantan 0,55% 

15) Produktivitas pekerja di Indonesia dapat juga dilihat 

menurut sektor lapangan pekerjaan yang dikelompokkan 

ke dalam Sembilan sektor. Pada tahun 2017 terdapat 

enam sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi dari 

produktivitas total (Rp 78.753 juta pertahun), yaitu secara 

berturut-turut sektor pertambangan Rp 560.239 juta, 

sektor listrik Rp 278.103 juta, sektor pengangkutan Rp 

209.765 juta, sektor keuangan Rp 183.540 juta, sektor 

industry Rp 123.669 juta, dan sektor kunstruksi Rp 121.417 

juta.  Sementara sektor yang memiliki produktivitas lebih 

rendah dari produktivitas total adalah sektor pertanian 

Rp 35.015 juta, sektor perdagangan Rp 46.560 juta, dan 

sektor jasa-jasa Rp 52.914 juta. Dari Sembilan sektor, satu-

satunya sektor yang mengalami pertumbuhan 

produktivitas selama lima tahun dengan angka 

pertumbuhan positif adalah sektor pertanian dengan 

angka pertumbuhan rata-rata 6,14% pertahun, sementara 

delapan sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang 

berfluktuasi. 
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16) Pada tahun 2017, produktivitas tenaga kerja tertinggi 

berada pada sektor sekunder, kemudian diikuti oleh 

sektor tertier dan sektor primer. Pertumbuhan 

produktivitas sektor sekunder dan tertier berfluktuasi 

dari tahun ke tahun, sedangkan sektor primer, walaupun 

memiliki produktivitas terendah tetapi mengalami 

pertumbuhan yang terus meningkat dan stabil dari tahun 

ke tahun. 

Rekomendasi Kebijakan 
1) Pengembangan pembangunan infrastruktur di luar Pulau 

Jawa dan Pulau Sumatera perlu terus ditingkatkan untuk 

memperlancar aktivitas ekonomi, mendorong 

terciptanya perluasan lapangan kerja baru, mendorong 

peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi 

serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar 

pulau dan antar sektor. 

2) Pengembangan sektor pertanian (pertanian tanaman 

pangan, perkebunan, dan perikanan) terutama pada 

daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan produksi pertanian guna mendorong 

peningkatan ketahanan, kemandirian, dan swasembada 

pangan. Peningkatan produksi pertanian juga ditujukan 

untuk meningkatkan penyedian bahan baku industri 

yang mengolah hasil-hasil pertanian dan mendorong 

peningkatan produktivitas petani. 

3) Pengembangan sektor industri, terutama industri yang 

menggunakan bahan baku hasil-hasil pertanian sebagai 

bahan bakunya. Pengembangan industri ini dapat 
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memajukan sektor petanian (backward linkage) dan 

meningkatkan penyedian pangan hasil industri berbahan 

baku hasil pertanian (forward linkage).  

4) Pengembangan infrastruktur untuk memperlancar arus 

transportasi untuk mendukung kelancaran jaringan 

pemasaran dan perdagangan untuk meningkatkan 

mobilitas barang-barang hasil pertanian dan industri agar 

dapat sampai kekonsumen tepat waktu. 

5) Penyediaan fasilitas kredit dengan persyaratan 

sederhana dan bunga kredit rendah untuk mendukung 

pengembangan usha mikro, kecil, dan menengah di sektor 

pertanian, industri dan perdagangan. 

6) Pelatihan tenaga kerja yang belum bekerja untuk 

memberikan ketrampilan dasar dalam mempersiapkan 

tenaga wirausaha di sektor pertanian, industri, 

transportasi, perdagangan, dan jasa-jasa lainnya dalam 

skala usaha mikro, kecil, dan menengah. 

7) Pelatihan tenaga kerja yang sudah bekerja, terutama 

yang bekerja pada sektor informal dan masih bekerja 

setengah menganggur untuk meningkatkan 

keterampilan sesuai dengan lapangan kerja masing-

masing guna meningkatkan produktivitasnya. 

8) Pelatihan teknologi terapan bagi alumni, baik alumni 

SMA, alumni diploma, maupun alumni perguruan tinggi 

untuk memberikan ketrampilan dasar dan praktis untuk 

menjadi wirausahawan muda pada berbagai sektor pada 

skala usaha mikro, kecil, dan menengah. 
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9) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu terus 

dilakukan pada berbagai sektor melalui pendidikan dan 

pelatihan teknologi terapan pada bidang produksi sesuai 

potensi daerah masing-masing, terutama pada daerah-

daerah dan sektor-sektor yang masih memiliki 

produktivitas pekerja rendah. 

10) Pendampingan, penguatan, dan pengembangan 

kemampuan manajerial serta dukungan permodalan bagi 

usaha mikro, kecil, dan menengah perlu terus 

ditingkatkan untuk meningkatkan skala usaha dan 

produktivitas. 

11) Penyediaan infrastruktur pendidikan, baik jumlah 

maupun kualitasnya untuk meningkatkan akses 

masyarakat terhadap pendidikan, terutama pendidikan 

menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. 

12) Penyederhanaan regulasi proses perizinan yang dapat 

mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha 

pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah bagi 

generasi muda. 

13) Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan 

alokasi dana transfer, terutama Dana Alokasi Khusus 

(DAK) kepada daerah-daerah yang masih tertinggal di 

luar Pulau Jawa dan Sumatera untuk mengurangi 

kesenjangan antar pulau dan antar sektor. 
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STIMULUS FISKAL DAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 
INDONESIA 

 
Dr. Irawan, S.E., M.Si 
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah 

 

Latar Belakang 
Gejolak perekonomian global masih menjadi tantangan bagi 

negara berkembang, termasuk Indonesia. Tren penguatan mata 

uang dolar AS masih terus terjadi di tengah berlanjutnya 

normalisasi moneter Amerika Serikat dan penguatan ekonomi 

negara tersebut. Berbagai sentimen negatif yang bersumber dari 

ketidakpastian kebijakan dan geopolitik turut memberi tekanan 

pada sektor keuangan global. Dengan latar belakang global yang 

kurang kondusif tersebut, Indonesia tetap mampu menjaga 

fundamental ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan 

ekonomi yang sehat serta inflasi yang terkendali. Kinerja fiskal 

yang solid juga menjadi salah satu fondasi utama yang 

mendukung terjaganya stabilitas perekonomian domestik. 

Di tengah gejolak perekonomian, ketahanan fiskal Indonesia tetap 

solid. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

sampai dengan Agustus 2018 menunjukkan capaian yang lebih 

baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini 

tercermin dari membaiknya defisit anggaran dan keseimbangan 
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primer yang jauh lebih rendah dibandingkan dua tahun 

terakhir. Membaiknya defisit anggaran dan keseimbangan 

primer ini dipengaruhi oleh kinerja pendapatan yang membaik 

didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan perbaikan 

kepatuhan. Penyerapan Belanja Negara juga menunjukkan 

kinerja terbaik dalam tiga tahun terakhir terutama dipengaruhi 

oleh percepatan realisasi belanja Bantuan Sosial untuk menjaga 

konsumsi masyarakat. Hingga akhir tahun diperkirakan 

kesehatan APBN akan tetap terjaga dengan defisit di kisaran 2,12 

persen terhadap PDB. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019, memiliki sasaran meningkatkan capaian melalui 

produktivitas yang tinggi dan daya saing, agar Indonesia 

memiliki kesiapan menghadapi persaingan global. Adalah Indeks 

Daya Saing, sebagai salah satu indikator pencapaian 

pembangunan nasional. World Economic Forum (WEF) 2016, 

melaporkan bahwa Indeks Daya Saing Indonesia adalah 4,52. 

Angka ini menunjukkan bahwa posisi daya saing Indonesia 

masih lebih rendah dari negara tetangga di Asia Tenggara, seperti 

Thailand, Malaysia, dan Singapura, dan berada pada posisi nomor 

41 diantara 138 negara. Salah satu penyebab rendahnya daya 

saing Indonesia dibanding dengan negara-negara Asean lainnya 

adalah rasio presentase angka partisipasi kasar yang mendaftar 

di perguruan tinggi masih rendah (< 40%). Angka ini 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan usia kuliah 

yang mendaftar di perguruan tinggi di Indonesia masih rendah 

dibanding negara Asean lainnya seperti Malaysia, Singapore dan 

Thailand pada kisaran di atas 40%.  
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Masalah rendahnya akses masyarakat ke perguruan tinggi 

karena rendahnya tingkat pendapatan di satu sisi, dan di sisi lain 

semakin mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh 

masyarakat untuk mengenyam pendidikan pada level yang lebih 

tinggi. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa alokasi anggaran 

sektor pendidikan dalam APBN adalah sebesar 20%, namun 

besaran anggaran tersebut lebih fokus pada pendidikan dasar 

wajib 12 tahun. Kinerja sektor pendidikan pada dasarnya 

diharapkan untuk meningkatkan kemampuan dan skill tenaga 

kerja sebagai salah satu dari faktor produksi (faktor input) untuk 

menghasilkan output yang berkualitas dan berdaya saing di 

pasar domestik dan pasar global. Tingkat pendidikan yang tinggi 

yang dimiliki dari setiap tenaga kerja diharapkan mampu 

memainkan peran sebagai salah satu faktor input untuk 

menghasilkan output untuk pada akhirnya menciptakan 

produktivitas yang tinggi pula. 

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah melalui postur 

APBN sejak tahun 2015, Pemerintah fokus memprioritaskan 

pembangunan infrastruktur yang diikuti upaya menurunkan 

tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah dengan tetap 

menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. 

Indikator-indikator makroekonomi tersebut pada gilirannya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena 

mempunyai akses yang cukup luas untuk meningkatkan 

kemampuan dan profesionalisme melalui jenjang pendidikan 

formal maupun informal. Dengan demikian kebijakan fiskal 

melalui beberapa stimulus diharapkan menjadi sebuah 

instrumen dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa, 

termasuk diantaranya daya saing. 
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Kebijakan Fiskal Sisi Belanja  
Pemerintahan Kabinet Kerja untuk mewujudkan Nawacita yang 

menjadi komitmen Pemerintah dan dituangkan dalam postur 

APBN setiap tahun sejak tahun 2015 sampai 2017, khususnya 

postur APBN tahun 2017 membangun semangat dengan fokus 

pada pembangunan infrastruktur yang diikuti upaya 

menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar 

wilayah dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan 

berkelanjutan. Gejolak ekonomi diberbagai belahan dunia masih 

terasa sampai saat ini dan cukup memberi andil dalam 

mempengaruhi perekonomian nasional, seperti pertumbuhan 

ekonomi yang melambat dan beberapa indikator makro ekonomi 

lainnya.  

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan 

dalam menyusun APBN menganut prinsip realistis, kredibel, 

berkualitas dan berkelanjutan sehingga ke depan dapat menjadi 

instrumen dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa. 

Kebijakan fiskal tetap mampu memberikan stimulus kepada 

perekonomian domestik tanpa mengorbankan kredibilitas dan 

keberlanjutan. Peningkatan belanja negara di dalam APBN 2017 

diarahkan pada peningkatan belanja infrastruktur, serta 

keberpihakan yang jelas untuk kepentingan masyarakat 

khususnya kepada masyarakat tidak mampu. Demikian halnya 

kebijakan tentang efisiensi belanja, pemerintah terus 

melakukannya untuk mendorong agar belanja negara lebih 

berkualitas antara lain melalui penghematan belanja barang dan 

belanja yang tidak prioritas, subsidi yang lebih tepat sasaran, 

serta mendorong pembangunan infrastruktur daerah melalui 

anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). 
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Jadi fokus utama pemerintah adalah bagaimana kebijakan fiskal 

yang ada benar-benar tepat sasaran dengan berbagai stimulus 

fiskal untuk menjaga dan meningkatkan performa 

perekonomian, melalui peningkatan kinerja indikator makro 

ekonomi.  

Salah satu stimulus fiskal yang diharapkan untuk menjaga dan 

meningkatkan kinerja perekonomian adalah melalui kebijakan 

fiskal dari sisi belanja berbasis fungsi, seperti diuraikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 1.  Belanja Negara menurut Fungsi 

No. Jenis 
Belanja 

2016 2017 

Keterangan Nilai 
(Trilyun 

Rp) 

Share 
(%) 

Nilai 
 

(Trilyun 
Rp) 

Share 
(%) 

1. Ekonomi 331,0 25,3% 310,8 23,8% Turun 

2. 
Perlindungan 
Lingkungan 
Hidup 

11,0 0,8% 11,9 0,9% Naik 

3. Perumahan 
dan Fasilitas 34,3 2,6% 29,7 2,3% Turun 

4. Kesehatan 66,1 5,1% 61,7 4,7% Turun 
5. Pariwisata 5,9 0,4% 5,4 0,4% Turun 
6. Agama 9,8 0,7% 9,7 0,7% Turun 
7. Pendidikan 143,3 11,0% 143,1 10,9% Turun 

8. Perlindungan 
Sosial 150,8 11,5% 157,7 12,0% Naik 

9. Pelayanan 
Umum 322,6 24,70% 355,8 27% Naik 

10. Pertahanan 109,8 8,3% 108,3 8,2% Turun 

11. 
Ketertiban 
dan 
Keamanan 

122,9 9,4% 121,6 9,2% Turun 

Sumber: APBN 2017 
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Tabel 1 diatas memberi gambaran bahwa betapa kebijakan fiskal 

yang diterapkan oleh pemerintah melalui pendekatan fungsi 

anggaran belanja senantiasa merujuk pada sasaran yang ingin 

dicapai dari keseluruhan sistem perekonomian nasional dengan 

pengelolaan APBN yang kredibel dan prudent. Walaupun diakui 

bahwa 9 dari 11 jenis belanja berdasarkan fungsi tahun 2016-

2017 mengalami penurunan, baik nilai maupun presentase 

terhadap total belanja negara yang tumbuh secara rata-rata 5,4% 

kurun waktu 2012-2017.   

Kebijakan fiskal dari sisi belanja melalui pendekatan fungsi, 

seperti halnya fungsi pendidikan dimaksudkan sebagai salah 

satu stimulus yang akan menimbulkan dampak langsung 

terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, khususnya 

bagi tenaga kerja terdidik. Tabel 1 menunjukkan bahwa belanja 

Negara untuk sektor ini mengalami penurunan, seiring dengan 

adanya penyesuaian dalam APBN-P tahun 2017. Pada bagian lain 

bahwa kebijakan fiskal dengan belanja negara berbasiskan 

sasaran variasi stimulus untuk meningkatkan kinerja sektor 

pendidikan di mana belanja Negara sektor pendidikan 

dialokasikan melalui tunjangan Profesi Guru, diantaranya 

tunjangan profesi guru PNSD sebanyak 1,3 juta guru, tunjangan 

khusus guru PNSD di daerah khusus sebanyak 41,6 ribu Guru, 

tunjangan sertifikasi Dosen kepada 107,7 ribu dosen. Stimulus 

KIP (Kartu Indonesia Pintar) sebanyak 19,7 juta siswa dengan 

rincian: untuk SD sebesar Rp.450 ribu/siswa/tahun, SMP sebesar 

Rp.750 ribu/siswa/pertahun dan SMA/SMK sebesar 

Rp.1juta/siswa/tahun. 

Terhadap kelompok di perguruan tinggi melalui melalui stimulus 

Bantuan Bidik Misi kepada 362,7 ribu mahasiswa yang tersebar 
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di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dengan rincian untuk 

Perguruan Tinggi sebesar Rp.2,4juta/mahasiswa/semester, 

untuk mahasiswa penerima bantuan sebesar 

Rp.3,9juta/mahasiswa/semester.  Jenis belanja berdasarkan 

sasaran lainnya adalah Bantuan Operasional Sekolah untuk 

menyasar sebanyak 55,7 juta siswa, mulai dari tingkat SD sampai 

SMA/SMK dan MI dan MTs. Juga dalam rangka mendukung 

penyiapan infrastruktur pembelajaran, belanja negara menyasar 

rehabilitasi ruang kelas sebanyak 54.739 ruang di pusat bagi 

sekolah umum dan agama, serta 27.140 ruang di daerah bagi SD, 

SMP dan SMA. (APBN, 2017).      

Sejalan dengan komitmen kuat pemerintah untuk memberikan 

kases yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan 

taraf hidupnya melalui berbagai kesempatan, kebijakan fiskal, 

khususnya belanja negara melalui stimulus bantuan sosial 

seperti disajikan pada gambar berikut (Nazara, 2019).   

Gambar 1. Share Pengeluaran Pemerintah terhadap PDB tahun 
2013-2019 
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Secara umum dapat diuraikan bahwa gambar 1 di atas 

menunjukkan variasi stimulus belanja negara untuk mendorong 

peran kinerja masyarakat melalui program-program yang 

dirancang secara matang untuk mencapai sasaran pengentasan 

kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan 

produktivitas serta daya saing bangsa. 

Stimulus Fiskal dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam 

perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui 

instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

melalui persetujuan DPR. APBN merupakan instrumen untuk 

mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka 

membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas 

perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas 

pembangunan secara umum. 

Kebijakan anggaran ditujukan untuk mendukung kegiatan 

ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan 

dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. 

Perkembangan berbagai faktor eksternal yang penuh 

ketidakpastian (uncertainty) dan sulit diprediksikan 

(unpredictable) mewarnai situasi perekonomian pada akhir-akhir 

ini. Ketidakpastian kondisi perekonomian dunia memberikan 

dampak yang signifikan pada perkembangan perekonomian 

Indonesia. 
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Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kebijakan fiskal yang 

dituangkan dalam APBN bertujuan untuk mendorong Investasi 

dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya 

Manusia. Kebijakan fiskal ditandai dengan politik anggaran yang 

dialokasikan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Alokasi 

anggaran dalam APBN-P 2016 sebesar Rp. 1.306,7 trilyun 

meningkat menjadi Rp. 1.315.5 trilyun pada tahun 2017, atau 

terjadi peningkatan sebesar 5,9 %. Peningkatan anggaran dalam 

APBN 2016-2017, kemudian diterjemahkan melalui politik 

anggaran sektor pendidikan sebagai agen peningkatan 

produktivitas tenaga kerja. Tabel 1 menunjukkan bahwa kondisi 

APBN 2016-2017 juga masih dipengaruhi oleh kondisi 

perekonomian global yang masih bergejolak, sehingga ikut 

mempengaruhi perekonomian sehingga proses penyusunan 

APBN merujuk pada kondisi ekonomi domestik dengan konsep 

realistis dan hati-hati. 

Seiring dengan ketahanan ekonomi nasional yang masih stabil 

walaupun pertumbuhan ekonomi melambat, namun pemerintah 

tetap berkomitmen dan optimis untuk menyusun APBN dengan 

asumsi makro yang kuat, sehingga postur APBN tahun 2018 dan 

2019 mengalami peningkatan dari tahun 2016-2017. Peningkatan 

pagu anggaran dalam postur APBN 2018 dan 2019 juga 

berdampak pada peningkatan anggaran sektor pendidikan. 

Anggaran sektor pendidikan dalam dua tahun terkahir tumbuh 

sebesar 13,2 % (2018 = 434,6 T naik menjadi 492,5 T tahun 2019).  

Salah satu Strategi dan tujuan APBN 2019 adalah melaksanakan 

belanja negara yang produktif dan diarahkan untuk mendorong 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan 

program perlindungan sosial, percepatan pembangunan 
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infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi 

fiskal. (Dirjen Anggaran, 2019). Adioetomo (2019) menyebutkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara produktivitas 

dengan sumber daya manusia. Di mana program pengembangan 

sumber daya manusia (human capital development) akan 

mendorong produktivitas dan tingkat kompetitif/daya saing 

suatu negara.   

Pasar tenaga kerja di Indonesia terus mengalami perkembangan 

selama tahun 2014 dan 2015, di mana pekerjaan mengalami 

pertumbuhan sedangkan pengangguran terbuka mengalami 

penurunan. Walaupun sebagian besar tren yang ada bersifat 

positif, namun perlu dicatat bahwa hasil pekerjaan akan terus 

berfluktuasi dari kuartal ke kuartal, dikarenakan oleh faktor- 

faktor yang bersifat musiman dan perputaran pasar tenaga kerja. 

Fluktuasi di bidang pekerjaan cenderung diakibatkan oleh 

ketidakaktifan ketimbang pengangguran, di mana arus keluar 

dari pekerjaan untuk menjadi tidak aktif lebih tinggi 

dibandingkan arus keluar dari pekerjaan untuk menjadi 

pengangguran. Tren ini menunjukkan persoalan struktural di 

pasar tenaga kerja Indonesia, dan menegaskan pentingnya 

kebijakan dan program pasar tenaga kerja untuk memfasilitasi 

alat kelengkapan pasar tenaga kerja dengan menyediakan 

layanan pekerjaan dan manfaat terkait bagi pekerja yang masih 

menganggur. 

Produktivitas pekerja mengalami peningkatan secara perlahan 

dari waktu ke waktu, yang ditandai oleh produktivitas di sektor 

pengolahan dua kali lipat dari total produktivitas di negeri ini 

secara keseluruhan. Sektor manufaktur atau pengolahan sangat 

bervariasi, karena ada perbedaan produktivitas yang besar antara 
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perusahaan skala besar dan menengah dengan usaha mikro dan 

kecil. Sebagai contoh, dari tahun 2008 hingga 2012, produktivitas 

perusahaan skala besar dan menengah tumbuh rata-rata sebesar 

4,1 persen, sedangkan tingkat pertumbuhan produktivitas sektor 

pengolahan secara keseluruhan berjalan relatif stabil. Upah 

pekerja di perusahaan-perusahaan besar ini juga meningkat, 

namun tingkat pertumbuhan pekerjaan di perusahaan-

perusahaan ini masih berjalan lambat. Oleh karena itu, tantangan 

pentingnya adalah mendukung perluasan perusahaan pengolahan 

skala besar, agar dapat memperkuat produktivitas di negeri ini 

secara keseluruhan (ILO, 2015) 

Perubahan dalam komposisi ekonomi berdasarkan sektor 

membutuhkan investasi di dua bidang utama, termasuk 

investasi di bidang akses dan infrastruktur produktif, serta 

investasi di bidang lembaga pasar tenaga kerja yang mampu 

mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM). 

Investasi di bidang lembaga pasar tenaga kerja untuk 

mendukung peningkatan produktivitas pekerja masih kurang 

dan membutuhkan perhatian yang lebih besar. Secara khusus, 

investasi di bidang BLK dan lembaga penetapan upah akan 

menjadi faktor penting untuk memperoleh manfaat 

pertumbuhan yang akan dinikmati penduduk Indonesia. 

Walaupun investasi di bidang pendidikan dan keterampilan 

penting dalam memperkuat kondisi ekonomi secara keseluruhan 

dan pasar tenaga kerja, namun ada banyak strategi lain yang 

dapat mendukung peningkatan produktivitas. Sebagai contoh, 

jumlah jam kerja memiliki dampak terhadap kesehatan dan 

produktivitas pekerja. Oleh karena itu, memahami tren jam kerja, 
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terutama jam kerja yang berlebihan, adalah penting dalam 

memantau kondisi kerja dan meningkatkan produktivitas. 

Stimulus fiskal melalui alokasi belanja untuk pengembangan 

sumber daya pendidik melalui program tunjangan profesi mulai 

dari kelompok pendidik dasar (guru) sampai pada kelompok 

pendidik perguruan tinggi (dosen) akan menjadi motivasi 

tersendiri untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja guna 

mempersiapkan sumber daya manusia yang terdidik menuju 

peningkatan produktivitas dan daya saing (productivity and 

competitiveness). Pada akhirnya bahwa dengan produktivitas 

tenaga kerja yang tinggi, akan diperoleh nilai tambah (added 

value) oleh setiap pekerja untuk mencerminkan efektifitas dan 

efisiensi tenaga kerja dalam berporduksi dan pendapatan (sale) 

dari output yang dihasilkan.    

Rekomendasi  
Memperhatikan beberapa uraian pada bagian terdahulu, berikut 

disajikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1) Indonesia membutuhkan sebuah sistem penganggaran 

yang prudent untuk meningkatkan partisipasi dan akses 

yang lebih luas ke pendidikan yang lebih tinggi. 

2) Upaya stimulasi perekonomian melalui peningkatan 

belanja, termasuk sektor pendidikan perlu diimbangi 

dengan kajian yang mendalam agar keseimbangan 

primer antara penerimaan dan pengeluaran masih dalam 

batas toleransi. 

3) Belanja negara untuk sektor bantuan sosial yang 

cederung meningkat dalam postur APBN perlu dan 

seyogyanya dilakukan dalam kerangka urgensi dan tepat 
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sasaran, sehingga stimulus fiskal memberikan dampak 

bagi perekonomian nasional. 

4) Stimulus fiskal melalui program Bidik Misi dan Indonesia 

Pintar secara konsisten dan tepat sasaran pada gilirannya 

mendorong peningkatan produktivitas, manakala 

pemerintah melakukan pengawalan secara baik dalam 

mengukur kinerja setiap tenaga kerja.             
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TARGETED FISCAL POLICY UNTUK MENDORONG 
PRODUKTIVITAS MODAL MANUSIA DAN 
MENURUNKAN DISPARITAS KESEMPATAN 
KERJA ANTAR WILAYAH DI INDONESIA 
 

Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D 
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah 

 

Abstrak 
Rendahnya produktivitas modal manusia dengan kesenjangan 

kesempatan kerja antar wilayah merupakan satu di antara isu kritis 

struktur ekonomi Indonesia. Pada saat yang modal manusia bersama 

dengan teknologi merupakan faktor yang esensial untuk mendorong 

kapasitas pertumbuhan jangka panjang. Paper ini membahas faktor 

penyebab rendahnya produktivitas modal manusia dari sisi struktur 

dan kelembagaan, untuk selanjutnya merumuskan kerangka kerja 

kebijakan untuk mengatasi kendala struktural dan kelembagaan 

tersebut melalui targeted fiscal policy. Mengingat kompleksitas 

persoalan struktur dan kelembagaan ekonomi dalam sistem fiskal 

yang desentralistik, paper ini menempatkan targeted fiscal policy 

tersebut dengan bingkai teori desentralisasi. 

Kata Kunci: modal manusia, produktivitas, kesenjangan 

kesempatan kerja, desentralisasi, insentif fiskal, targeted fiscal 

policy. 
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Pendahuluan  
Struktur demografi Indonesia didominasi oleh penduduk usia 

kerja (working-age population). Namun, faktor demografi tersebut 

belum optimal berkontribusi pada pertumbuhan dalam jangka 

panjang. Hal tersebut dikarenakan beberapa isu strategis terkait 

kesempatan kerja dan angkatan kerja Indonesia mencakup (1) 

produktivitas yang rendah, (2) disparitas kesempatan kerja yang 

tinggi antar wilayah di Indonesia, (3) mismatch  antara tuntutan 

kompetensi dengan ketersediaan tenaga kerja, dan (4) gap 

mismatch yang semakin lebar dalam lingkungan strategis 

revolusi industri 4.0. Jika isu strategis tersebut tidak 

mendapatkan layanan publik yang memadai, momentum usia 

produktif akan terlewat memasuki usia tua sebelum sempat 

menghasilkan manfaatnya (getting old before becoming rich). 

Rendahnya produktivitas penduduk usia kerja saat ini adalah 

akibat kegagalan mengelola sisi penawaran di pasar tenaga kerja 

Indonesia untuk memenuhi tuntutan permintaan dari sektor 

bisnis yang sangat dinamis sejalan dengan perubahan struktur 

ekonomi dan teknologi. Produktivitas penduduk usia kerja yang 

rendah adalah muara tidak efektifnya kebijakan sosial 

kependudukan dalam rangkaian siklus hidup manusia; dimulai 

dari proses terbentuknya janin dalam kandungan, proses 

persalinan, usia bayi, periode pra-sekolah dan selanjutnya 

memasuki usia sekolah sebagai episode penting investasi modal 

manusia yang akan menentukan produktivitas ketika memasuki 

usia kerja. Skor Human Capital Index Indonesia yang hanya 0,53 

menggambarkan kurangnya kapasitas aktivitas yang mengiringi 

siklus hidup manusia Indonesia, terutama aktivitas kesehatan 

dan pendidikan sebelum memasuki usia kerja sehingga ketika 
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memasuki usia kerja, produktivitasnya hanya 53 persen dari 

yang seharusnya (The Human Capital Project, World Bank, 2018). 

Modal manusia adalah proses panjang akumulasi modal manusia 

melalui layanan kesehatan dan pendidikan dengan infrastruktur 

yang memadai yang selanjutnya akan menentukan output 

dalam jangka panjang. Peranan modal manusia ini merupakan 

salah satu fokus perhatian teori pertumbuhan endogen dalam 

rangka mendorong kapasitas dalam jangka Panjang (Barro, 

Robert and Xavier Sala i Martin, 2004; Romer, 2012). Implikasi 

penting melihat modal manusia dalam perspektif siklus hidup 

dan aktivitas yang mengirinya adalah perlunya layanan publik 

yang memadai di bidang kesehaan dan pendidikan untuk 

membentuk modal manusia Indonesia. 

Sementara, wilayah administrasi pemerintahan dengan 34 

provinsi dan lebih dari 500 Kabupaten/Kota yang tersebar dalam 

wilayah kepulauan dengan lebih dari 200 suku dengan ragam 

budaya dan bahasa serta endowment sumber daya alam akan 

menentukan watak spesifik wilayah kegiatan ekonomi (region-

spesific). Kekakuan kelembagaan dan persoalan spillover 

menjadikan fiskal di daerah sampai dengan saat ini cenderung 

under spending. Di sisi lain instrumen dana perimbangan belum 

efektif berperan dalam mengatasi disparitas produktivitas dan 

kesempatan kerja antar wilayah disebabkan mekanisme insentif 

yang tidak optimal mendorong mobilitas sumber daya melalui 

rangsangan pasar. Hal ini menjadi perhatian dari teori 

desentralisasi fiskal generasi kedua yang salah satunya 

menekankan peranan insentif dana perimbangan untuk 

mengatasi horizontal imbalances (Qian & Weingast, 1997; Oates, 

2005). 
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Policy brief ini mengembangkan kerangka kebijakan fiskal dalam 

rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan 

employment secara lebih merata dan selanjutnya meningkatkan 

output jangka menengah dan jangka Panjang. Kerangka 

kebijakan yang dikembangkan berupa targeted fiscal policy 

termasuk targeted fiscal grant dengan mempertimbangkan fakta 

tingginya disparitas wilayah maupun disparitas pendapatan 

rumah tangga di Indonesia. 

Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam penulisan policy paper ini 

adalah studi literatur dengan model teoretis targeted fiscal policy 

instrument dalam bingkai multi-level government di Indonesia 

serta studi komparasi kebijakan pengalaman negara-negara lain 

baik negara maju maupun negara berkembang. Berbagai policy 

paper yang telah dipublikasikan oleh lembaga-lembaga 

internasional dikaji diantaranya adalah Akitoby & Senhadji 

(2015) untuk menemukan formula yang relevan dengan konteks 

ke-Indonesiaan didukung dengan analisis statistik data 

Indonesia. 

Analisis Situasi 
Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia serta 

ketimpangan kesempatan kerja yang tinggi antara wilayah di 

Indonesia merupakan satu dari beberapa permasalahan 

struktural di Indonesia. Di satu sisi, terjadi pergeseran struktur 

ekonomi Indonesia dari sektor yang unskilled labor intensive ke 

sektor yang skilled labor intensive dan human capital intensive, di 

sisi yang lain kondisi demografi ketenagakerjaan Indonesia 

belum mampu memenuhi tuntutan produktivitas di sektor-
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sektor tersebut. Oleh karena persoalan pengangguran dan 

kesempatan kerja antar wilayah, bukan hanya disebabkan 

karena siklus bisnis pada tingkat nasional tetapi watak spesifik 

wilayah (region specific) dengan kelembagaan yang ada menjadi 

faktor yang harus diperhatikan untuk merumuskan kebijakan.   

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia 
2017 

 

Sumber: Laporan Ketenagakerjaan Indonesia: Memanfaatkanteknologi untuk Pertumbuhan dan 
Penciptaan Lapangan Kerja, 2017 
  

Secara spasial, berkembangnya sektor-sektor dengan teknologi 

produksi skilled labor intensive dan human capital intensive, 

cenderung terkosentrasi di wilayah yang sudah memiliki total 

factor productivity (TFP) lebih tinggi relatif dibandingkan daerah-

daerah lain. Hal ini menyebabkan besarnya gap produktivitas 

tenaga kerja dan kesempatan kerja antar wilayah di Indonesia. 

Simpangan rata-rata skor indeks pembangunan manusia seluruh 

provinsi di Indonesia tahun 2018 meskipun telah menurun 

dibandingkan tahun 2017, namun masih cukup tinggi yakni 3,93, 

dengan skor terendah 60,06 dan skor tertinggi 80,47. 
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Gambar 2. Human Development Index, Provinsi di Indonesia 2017 

 
Sumber: Biro Pusat Statistik, Indonesia 

 

Secara teknis, konsep produktivitas tenaga kerja mengukur 

berapa jumlah output yang dapat diproduksi dari tenaga kerja 

yang tersedia, baik di tingkat perusahaan, industri, sektoral atau 

ekonomi. Mendasarkan pada fungsi produksi 𝑌= = 𝑓(𝐾=, 𝐴=𝐿=) dan 

menganggap teknologi dan kapital tetap, produktivitas tenaga 

kerja adalah 𝑌= 𝐿=U ,  dimana Y adalah output, K adalah kapital, A 

adalah tingkat teknologi dan L adalah tenaga kerja. Sedangkan t 

adalah notasi untuk waktu. Mendasarkan pada konsep tersebut, 

rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia disebabkan 

masalah pada sisi penawaran tenaga kerja (labor supply) untuk 

bisa memenuhi permintaan tenaga kerja yang diperlukan oleh 

unit produksi (demand for labor). Dari sisi permintaan tenaga 

kerja oleh bisnis, bukan upah nominal yang menjadi perhatian 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ac
eh

Su
m

at
er

a 
U

ta
ra

Su
m

at
er

a 
Ba

ra
t

Ri
au

Ja
m

bi
Su

m
at

er
a 

Se
la

ta
n

Be
ng

ku
lu

La
m

pu
ng

Ke
p.

 B
an

gk
a 

Be
lit

un
g

Ke
pu

la
ua

n 
Ri

au
DK

I J
ak

ar
ta

Ja
w

a 
Ba

ra
t

Ja
w

a 
Te

ng
ah

DI
 Y

og
ya

ka
rt

a
Ja

w
a 

Ti
m

ur
Ba

nt
en Ba

li
N

us
a 

Te
ng

ga
ra

 B
ar

at
N

us
a 

Te
ng

ga
ra

 T
im

ur
Ka

lim
an

ta
n 

Ba
ra

t
Ka

lim
an

ta
n 

Te
ng

ah
Ka

lim
an

ta
n 

Se
la

ta
n

Ka
lim

an
ta

n 
Ti

m
ur

Ka
lim

an
ta

n 
U

ta
ra

Su
la

w
es

i U
ta

ra
Su

la
w

es
i T

en
ga

h
Su

la
w

es
i S

el
at

an
Su

la
w

es
i T

en
gg

ar
a

Go
ro

nt
al

o
Su

la
w

es
i B

ar
at

M
al

uk
u

M
al

uk
u 

U
ta

ra
Pa

pu
a 

Ba
ra

t
Pa

pu
a

2017 2018



 

 
 117 

perusahaan yang mengejar keuntungan, tetapi upah nominal 

relatif terhadap harga jual barang yang diproduksinya V𝑊 𝑃U X. 

Karena 𝑊 𝑃U  identik dengan  marginal productivity of labor (𝑀𝑃7), 

atau 𝑀𝑃7 ≈ 𝑊
𝑃U   maka concern perusahaan yang mengejar 

keuntungan adalah produktivitas tenaga kerja (𝑀𝑃7). 

Dengan teknologi produksi tertentu dan karena 𝑃.𝑀𝑃7 ≈ 𝑊 

maka naiknya kesejahteraan nominal 𝑊 dalam jangka pendek 

dihasilkan dengan naiknya harga output 𝑃 dan terms of trade 

untuk sektor yang outputnya diekspor. Namun dalam jangka 

panjang dengan adanya perkembangan teknologi dengan 

struktur pasar yang semakin kompetitif, harga output 𝑃	dan 

terms of trade akan semakin efisien. Dengan demikian, untuk 

menopang kenaikan standar hidup bagi masyarakat dalam 

jangka panjang, kuncinya adalah dengan meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, produktivitas yang 

rendah dengan tingkat upah murah tidak bisa lagi diharapkan 

untuk menopang naiknya pendapatan per kapita dan 

kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. 

Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Produktivitas 

Tenaga Kerja 
Sebelum beranjak pada strategi untuk mendorong produktivitas 

dan mengurangi gap kesempatan kerja antar wilayah di 

Indonesia, perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi faktor 

penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia. 

Beberapa faktor penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja 

tersebut bisa dikelompokkan ke dalam faktor struktural dan 

faktor kelembagaan. Secara struktur, ada dua sumber naiknya 

produktivitas secara agregat yakni (a) efisiensi biaya disertai 
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inovasi untuk meningkatkan value (cost-reducing with value-

increasing innovations) oleh unit-unit produksi dan (b) digesernya 

perusahaan atau industri yang kinerjanya jelek dengan 

perusahaan atau industri yang berkinerja baik, sebagaimana 

konsep creative destruction-nya Joseph Schumpeter. Rendahnya 

produktivitas tenaga kerja Indonesia saat ini mengindikasikan 

kedua hal tersebut tidak berjalan dengan baik sekaligus 

kegagalan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. 

Sedangkan dari sisi kelembagaan, paling tidak ada tiga hal  yang 

menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja yang 

kesemuanya berkaitan dengan inefektivitas kebijakan 

pemerintah dalam mengatasi kendala struktural (Banks, 2015). 

1) Tidak efektifnya kebijakan pemerintah dalam hal insentif 

yang diperlukan untuk “memaksa” perusahaan menekan 

biaya dan meningkatkan produktivitas.  

2) Tidak efektifinya kebijakan pemerintah untuk 

menciptakan lingkungan strategis bisnis yang fleksibel 

bagi perusahaan dalam merespon perubahan-perubahan 

struktural. 

3) Rendahnya kapasitas produktif layanan pendidikan dan 

kesehatan yang berkualitas yang esensial diperlukan 

untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 

Keputusan politik pemerintah di masa lalu yang kaku 

untuk alokasi belanja subsidi energi harus dibayar sangat 

mahal dengan hilangnya kesempatan untuk mendorong 

kapasitas produktif (productive capacity) yang diperlukan 

untuk modal manusia (human capital) dan infratsruktur.  
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Targeted Fiscal Policy  
Berangkat dari faktor-faktor yang telah diidentifikasi tersebut, 

aspek penting yang diperlukan Indonesia untuk meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja dengan mempertimbangkan 

keragaman dan disparitas antara daerah di Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1) Investasi pemerintah dan swasta untuk infrastruktur 

yang mendukung mobilitas atau migrasi tenaga kerja 

lintas daerah, misalnya infrastruktur pada transportasi 

dan broadband telekomunikasi. Migrasi tenaga kerja 

didefinisikan sebagai pergerakan orang dari satu wilayah 

ke wilayah lain dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. 

Persaingan antar daerah dalam menghasilkan kinerja 

ekonomi yang optimal tidak akan berhasil tanpa adanya 

mobilitas faktor produksi modal dan tenaga kerja. 

Terlebih lagi dalam sistem desentralisasi sebagaimana 

teori desentralisasi generasi awal oleh Tiebout (1956) yang 

menekankan pada migrasi penduduk sebagai faktor yang 

mendorong persaingan antar daerah. Dengan demikian, 

sangat penting untuk memastikan ketersediaan sarana 

dan prasarana yang diperlukan untuk memfasilitasi 

mobilitas tenaga kerja. Selain infrastruktur, pemerintah 

juga harus memberikan insentif yang menarik untuk 

mendorong migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah-

wilayah yang tertinggal terutama tenaga kerja pada 

sektor-sektor yang strategis untuk meningkatkan 

kepasitas produktif wilayah tertinggal tersebut, misalnya 

tenaga pendidik, dokter dan tenaga medis. 
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2) Selain migrasi tenaga kerja dan modal, spillover informasi 

juga sangat esensial untuk mendorong kompetisi antara 

daerah yang mekanismenya bekerja melalui persaingan 

yardstick, yakni persaingan dimana penduduk suatu 

daerah bisa menilai kinerja pemerintah daerahnya 

dengan membandingkannya dengan kinerja daerah lain 

sebagai benchmark, dan karenanya penduduk tersebut 

menginginkan kepala daerahnya untuk bisa menyamai 

kinerja kepala daerah yang menjadi benchmark tersebut 

(Brueckner, 2003; Caldeira, 2010; Dincer, O. C., Ellis, C. J., 

dan Waddell, 2009). Dengan demikian menjadi sangat 

penting untuk menyediakan infrastruktur yang 

mendorong spillover informasi antar daerah melalui 

teknologi informasi dan telekomunikasi beserta 

suprastrukturnya agar teknologi informasi dan 

telekomunikasi dimanfaatkan secara efektif untuk 

meningkatkan produktivitas. 

3) Deregulasi pasar untuk meningkatkan kompetisi dan 

efisiensi misalnya, deregulasi di sektor keuangan, sektor 

retail dan deregulasi kelembagaan yang menghambat 

mobilitas tenaga kerja antar wilayah. Sementara 

mobilitas tenaga kerja sangat krusial untuk mendorong 

persaingan antar daerah, desentralisasi di Indonesai 

masih dihinggapi adanya patologi desentralisasi dengan 

masih adanya regulasi daerah otonom yang semangatnya 

adalah membatasi masuknya tenaga kerja dari daerah 

lain yang bertentangan dengan semangat desentralisasi 

yang menyokong bekerjanya pasar yang efisien (market-

preserving decentralization) (Qian & Weingast, 1997). Isu 

mengenai “putra daerah” dalam kontestasi politik di 
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daerah otonom yang masih kuat sampai dengan saat ini 

merupakan indikasi masih adanya patologi desentralisasi, 

sehingga diperlukan edukasi politik kepada daerah 

khususnya berkaitan dengan persaingan politik berbasis 

citizenship, bukan politik berdasarkan partisanship atau 

politik identitas. 

4) Insentif yang efektif untuk mendorong produktivitas 

total daerah juga perlu disediakan oleh pemerintah 

kepada kelembagaan keuangan dan retail di daerah yang 

tertinggal, misalnya dengan kebijakan-kebijakan di 

sektor keuangan dan retail yang differentiated antar 

wilayah, tidak one size fits all sebagaimana selama ini. 

Kebijakan yang didifferensiasi ini bukan untuk 

mendistorsi pasar, tetapi justru untuk mendukung 

bekerjanya mekanisme pasar yang pro-equity. Dengan 

demikian akumulasi kapital akan berjalan dengan lebih 

seimbang antar wilayah. Disparitas produktivitas antar 

daerah terjadi salah satunya karena adanya disparitas 

stok modal antar daerah. Oleh karena itu, kapasitas stok 

modal daerah perlu ditingkatkan melalui insentif 

moneter dengan konsep diskriminasi harga kapital dan 

insentif fiskal melalui insentif pajak korporasi. Bahkan 

kebijakan yang bersifat diskret seperti rencana 

pemindahan ibukota negara bisa menjadi stimulus untuk 

mempersempit gap produktivitas mendasarkan teori 

lokasi yang juga mempertimbangkan aspek potensi 

spillover yang paling kuat dengan daerah-daerah 

hinterland-nya.  
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5) Partisipasi perbankan untuk memberikan akses 

pembiayaan bagi usaha produktif skala usaha mikro dan 

kecil harus terus diupayakan secara mandatori dengan 

regulasi oleh otoritas. Pemerintah daerah juga harus 

memberdayakan Bank Pembangunan Daerah (BPD dan 

BPR/BKK) sebagai asset milik daerah untuk menunjang 

pembangunan daerah seperti yang dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Jateng 

dengan skema kredit mitra Jateng 25 maupun Kredit 

Mitra 02 sebagai wujud kongkrit keberpihakan 

pemerintah daerah kepada usaha mikro dan kecil. 

6) Melakukan reformasi pajak untuk tujuan insentif bekerja 

serta mendorong naiknya pendapatan pekerja berbasis 

produktivitas. Insentif pajak telah lazim digunakan untuk 

mengatasi disparitas dengan mempertimbangkan pola-

pola respon agen ekonomi terhadap insentif pajak. 

Misalnya, dalam masalah masih rendahnya partisipasi 

angkatan kerja wanita di Indonesia. Sementara 82 persen 

laki-laki pada angkatan kerja ikut berpartisipasi dalam 

bekerja, hanya 50,7 persen perempuan pada angkatan 

kerja yang ikut berpartisipasi dalam bekerja. (Laporan 

Ketenagakerjaan Indonesia 2017: Memanfaatkan Teknologi 

untuk Pertumbuhan dan Penciptaan Lapangan Kerja, ILO, 

2017). 
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Gambar 3. Kesenjangan Gender Perempuan pada Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja 
 

Sumber: Laporan Ketenagakerjaan Indonesia: Memanfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan dan 
Penciptaan Lapangan Kerja, 2017 
 

Angkatan kerja wanita adalah potensi yang bisa diberdayakan 

dalam rangka meningkatkan produktivitas total, dengan 

demikian rendahnya partisipasi angkatan kerja wanita berarti 

hilangnya sebagian kapasitas produktif tenaga kerja Indonesia. 

Sementara itu tenaga kerja wanita cenderung lebih sensitif 

terhadap pajak dibandingkan tenaga kerja laki-laki (Akitoby & 

Senhadji, 2015). Dengan demikian, pemerintah perlu 

mempertimbangkan kebijakan pembebasan pajak (tax exemption) 

yang lebih besar untuk pekerja wanita dibandingkan laki-laki 

pada tingkat produktivitas yang sama. Adanya kesenjangan 

upah berdasarkan gender, menunjukkan masih belum 

efektifinya usaha untuk pengarus-utamaan gender selama ini 

dan kondisi tersebut kontra-produktif untuk mendorong 

partisipasi pekerja perempuan.  
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Gambar 4. Kesenjangan Upah Sektoral Berdasarkan, Gender  

 
Sumber: Laporan Ketenagakerjaan Indonesia: Memanfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan dan 
Penciptaan Lapangan Kerja, 2017 
 

Dalam hal disparitas produktivitas antara wilayah di Indonesia 

pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memberikan 

kebijakan pembebasan pajak (tax exemption) yang lebih besar di 

daerah-daerah yang produktivitas tenaga kerjanya rendah. 

Dengan demikian hal ini akan menjadikan produktivitas tenaga 

kerjanya meningkat sejalan dengan upah riil yang diterima, dan 

dalam jangka Panjang akan mengarah pada konvergensi 

produktivitas dan upah riil antar wilayah.  
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Gambar 5. PDB Per kapita dan Rata-Rata Upah antar Provinsi 

Sumber: Laporan Ketenagakerjaan Indonesia: Memanfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan dan 
Penciptaan Lapangan Kerja, 2017 
 

1) Mendorong kualitas pendidikan dan pelatihan yang 

terjangkau oleh masyarakat untuk tujuan peningkatan 

produktivitas yang lebih efektif dengan mengoptimalkan 

sekolah vokasi serta peningkatan manajemen balai 

latihan kerja yang selama ini sudah ada. Pendidikan dan 

kesehatan adalah dua layanan publik dasar yang esensial 

untuk menigkatkan produktivitas modal manusia. 

Dengan penduduk yang sangat besar, dan dengan adanya 

keterbatasan kapasita pemerintah dalam memberikan 

layanan pendidikan, peranan swasta di sektor Pendidikan 

sangat signifikan dalam memenuhi cakupan layanan 

pendidikan. Sementara cakupan layanan pendidikan 

terus meningkat dilihat dari angka partisipasi sekolah, 

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi 

permasalahan ketimpangan sarana dan prasarana, 

sumber daya manusia tenaga pendidik serta rendahnya 
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kualitas pendidikan. Dengan demikian tuntutan 

kompetensi pekerja yang dibutuhkan pasar belum efektif 

bisa dipenuhi dari sektor pendidikan, terlebih lagi dalam 

menghadapi persaingan global. Laporan Bank Dunia yang 

mengungkap data 55,4 persen pelajar Indonesia masuk 

kategori functionally illiterate memberikan gambaran 

masih rendahnya kapasitas produktif di sektor 

pendidikan, dimulai dari kapasitas input dan kapasitas 

proses dalam menghasilkan outcome pendidikan (World 

Bank’s Indonesia Economic Quarterly Report., 2018). Alokasi 

minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan yang 

merupakan amanat konstitusi masih harus dibarengi 

dengan usaha meningkatkan efektivitas program dan 

kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

mencakup, kualitas tenaga pendidik, reformasi 

kurikulum dan metode pembelajaran yang efektif 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

Dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk 

pembangunan sektor pendidikan di daerah harus 

dikemas dalam bingka insentif yang efektif di diarahkan 

fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, 

reformasi kurikulum dan metode pembelajaran yang 

efektif.  

Pada saat yang sama, Balai Latihan Kerja (BLK) yang 

dimiliki oleh pemerintah harus bisa menyesuaikan 

muatan materi pelatihannya dengan tuntutan 

kompetensi tenaga kerja. Sejumlah besar pekerjaan 

tingkat menengah akan membutuhkan keterampilan 

vokasional khusus yang dipadukan dengan pengetahuan 

dasar terkait keaksaraan, berhitung, beradaptasi dan 
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penyelesaian masalah (Autor, 2015). Pekerja di masa 

depan dituntut memiliki kompetensi untuk 

mengoperasikan dan bekerja menggunakan mesin dan 

digitalisasi mencakup wearable computing, internet-of-

things untuk pengumpulan dan analisi data, penggunaan 

gawai multi-fungsi untuk bekerja dengan realitas yang 

bertambah (augmented reality) (Mercer, 2015). 

Mengupayakan perbaikan pada layanan kesehatan yang 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sama halnya 

dengan pendidikan, kualitas layanan kesehatan di 

Indonesia masih belum merata antar wilayah. Dua 

gambar berikut mengenai persentase akreditasi 

puskesmas di Indonesia dan persentase posyandu aktif 

memberikan gambaran timpangnya pelayanan 

kesahatan antar wilayah di Indonesia.  

Gambar 6. Persentase Akreditasi Puskesmas di Indonesia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Ketenagakerjaan Indonesia: Memanfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan dan 
Penciptaan Lapangan Kerja, 2017 
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Gambar 7. Persentae Posyandu Aktif 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sumber: Laporan Ketenagakerjaan Indonesia: Memanfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan dan 
Penciptaan Lapangan Kerja, 2017 
 
 

2) Investasi modal manusia (human capital) melalui 

pendidikan bertujuan untuk mengakumulasi stok 

pengetahuan dan akumulasi stok pengetahun tersebut 

tidak akan terdepresiasi. Sementara investasi modal 

manusia melalui kesehatan bertujuan untuk 

mengakumulasi stok kesehatan. Berbeda dengan stok 

pengetahuan, stok kesehatan bisa terdepresiasi karena 

sebab faktor alamiah yaitu usia dan faktor kerentanan 

terhadap kesakitan. Program-program kesehatan selama 

ini bias pada program curative ketika terjadi kesakitan 

(depresiasi stok kesehatan). Sedangkan program-program 

untuk meningkatkan ketahanan terhadap kesakitan 

melalui program preventive dan promotive tidak 

mendapatkan porsi yang cukup. Oleh karena itu targeted 

fiscal policy di bidang kesehatan perlu diarahkan pada 

penguatan program promotive dan preventive untuk 
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menghasilkan modal manusia yang tahan terhadap 

kesakitan. Insentif fiskal perlu diberikan untuk 

meningkatkan stok kesehatan modal manusia melalui 

program preventive dan promotive dengan pendekatan 

siklus hidup manusia mulai periode pra-reproduksi, 

reproduksi, janin, kelahiran, balita, usia pra sekolah, 

sekolah, usia produktif, pra lansia sampai dengan lansia. 

Insentif fiskal pemerintah perlu diarahkan untuk 

peningkatan asupan gizi dan nutrisi sehat dengan pola 

hidup sehat berolahraga, bebas rokok dan alkohol. 

3) Memfasilitasi lahirnya start-up bisnis, inovasi dan usaha 

kreatif yang kesemuanya akan berdampak pada 

produktivitas dalam jangka Panjang. Memberikan 

insentif pajak pada penggunaan teknologi baru khusunya 

teknologi yang ramah ligkungan dan teknologi yang 

hemat energi. Jenis-jenis pekerjaan yang klerikal dan 

repetitive secara alamiah akan tergantikan oleh 

otomatisasi mesin dengan artificial intelligence. Namun 

demikian, pekerjaan yang wataknya membutuhkan 

keterampilan kreatif dan sosial dengan pengambilan 

keputusan yang kompleks pada lingkungan yang tidak 

pasti akan sulit tergantikan oleh mesin atau kecerdasan 

buatan. Karenanya permintaan terhadap pekerjaan-

pekerjaan yang membutuhkan kemampuan 

menyelesaikan masalah yang kompleks serta 

keterampilan sosial dan kognitif akan lebih tinggi di masa 

yang akan datang (Leopold, 2016). Sementara itu, isu 

lingkungan akan semakin mengemuka sejalan dengan 

tuntutan pertumbuhan yang berkelanjutan. 
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4) Meskipun persoalan upah minimum regional selalu 

menjadi isu sensitif setiap tahun antara serikat pekerja 

dengan asosiasi pengusaha, namun ada cukup banyak 

bukti empiris bahwa meningkatkan upah pekerja akan 

meningkatkan etos kerja dan menjadi insentif bagi 

pekerja meningkatkan produktivitasnya. Dengan 

demikian perlu peninjauan kembali terhadap formula 

penentuan upah mimum regional dengan. 

5) Investasi residential oleh swasta dan pemerintah untuk 

menyediakan rumah yang terjangkau bagi para pekerja. 

Hal ini akan mendorong mobilitas pekerja antara wilayah 

dan menopang transformasi tenaga kerja antar sektor 

sejalan dengan pola transformasi struktural ekonomi. 

6) Reformasi kelembagaan untuk menigkatkan tata kelola 

pemerintahan. Kebijakan targeted fiscal policy yang secara 

umum menyediakan insentif pajak maupun insentif 

finansial lainnya tidak akan berhasil mendorong 

peningkatkan produktivitas dan dan output dalam jangka 

panjang tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang 

baik. Dalam pandangan public choice, kepala 

pemerintahan yang dibentuk melalui proses politik 

adalah politisi dengan perilaku rent-seeking. Beberapa 

literatur empiris, menemukan dampak kebijakan insentif 

yang tidak siginfikan terhadap peningkatan produktifitas 

dan output (Hicks, Michael J., 2007) 
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Abstrak 
Indonesia tahun 2020-2030 dihadapkan pada masalah bonus 

demografi di mana penduduk usia produktif 14-64 tahun mencapai 

70% dari total penduduk. Jumlah usia produktif ini akan menjadi 

unggulan Indonesia bila penduduk usai muda ini memiliki tingkat 

produktivitas yang tinggi dengan keahlian yang memadai. Untuk 

memanfaatkan bonus demografi ini maka pendidikan dan pelatihan 

untuk peningkatan kualitas dan keahlian penduduk usia produktif 

harus menjadi fokus utama pemerintah dan seluruh elemen 

masyarakat. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat 

dilakukan dengan pendidikan baik secara formal maupun 

pendidikan praktis dan harus menjadi tugas semua masyarakat 

khususnya pemerintah dan dunia usaha. Namun masalah yang 

dihadapi penduduk adalah tingkat pendidikan dan keahlian 

penduduk saat ini relative rendah dan kurang terampil sehingga     

terjadi kesenjangan (gap) antara tingkat keahlian dengan skill yang 

dubuthkan di pasar kerja.  
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Dunia usaha berdasarkan peraturan UU memiliki kewajiban 

melakukan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility).  

Corporate Social Responsibility walau sudah memiliki dasar hukum, 

namun belum memiliki arahan, program dan blue print yang jelas.  

Saat ini banyak CSR yang berfokus bantuannya pada upaya 

menjaga kelestarian alam atau kegiatan sosial kemasyarakatan 

lainnya, namun belum banyak difokuskan ke pendidikan spesifik 

lagi peningkatan prduktivitas tenaga kerja. Pengembangan 

Corporate Social Responsibility dapat dimanfaatkan dengan 

mengalokasikan persentase laba perusahaan dalam bentuk 

peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama di usia 

produktif untuk memanfaatkan bonus demografi saat ini. Kegiatan 

tersebut berupa pemanfaatan keahlian perusahaan untuk 

mempersiapkan SDM usia produktif sehingga memiliki keterampilan 

yang sesuai dengan yang diminta di pasar kerja. 

Sebagai agen pembangunan dan koordintor pembangunan, 

pemerintah dapat membuat berbagai kebijakan terkait dengan ini. 

Membuat program insentif fiskal sesuai dengan kewenangannya 

seperti pemberian insentif pajak, memberikan penghargaan pada 

perusahaan yang telah memiliki tanggung jawab sosial di bidang 

pendidikan masyarakat ini. Di negara negara maju, penghargaan 

yang dapat diperoleh perusahaan akan meningkatkan citra 

perusahaan itu sendiri, bahkan berdasarkan hasil penelitian, citra 

perusahaan karena peduli pada lingkungan memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan dan juga kinerja perusahaa, 

sehingga industry lain dengan senang hati akan melakukan hal yang 

sama. Pemerintah dapat membuat aturan, koordinasi melalui 

sosialisasi serta penyusunan program untuk meningkatkan 

keterlibatan dunia usaha dalam peningkatan kualitas Sumber Daya 
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Manusia bidang pendidikan atau Corporate Social Education 

Responsibility.  

Kata kunci: Bonus Demografi, Paradox Pendidikan, Corporate 

Social Education Responsibility. 

Pendahuluan 
Indonesia menghadapi bonus demografi di mana jumlah 

penduduk usia produktif atau usia kerja 14-64 tahun pada tahun 

2020-2030 akan mencapai 70%. Bonus tersebut harus 

dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga dapat menjadi modal 

pembangunan sebaliknya jka tidak dimanfaatkan, jumlah 

penduduk muda itu akan menjadi beban negara. Usia produktif 

memerlukan lapangan kerja, namun saat ini sebagian besar 

lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan 

Tinggi (PT) belum siap memasuki dunia kerja. Kondisi pasar kerja 

di Indonesia saat ini bukanlah tidak tersedia lapangan kerja 

namun banyak lowongan kerja yang tidak terisi karena 

kemampuan/keahlian yang dimiliki lulusan tidak memenuhi 

syarat kualifikasi yang dibutuhkan industri. Sistem pendidikan, 

birokrasi, peraturan dan kondisi SDM di Indonesia tidak bisa 

cepat berubah (rigid) untuk mengantisipasi perubahan kondisi 

pasar dan teknologi yang cepat. Sementara perusahaan harus 

mengantisipasi pesatnya perkembangan pasar dan teknologi itu 

dengan memperbaiki sistem, infrastrukutr, SDM untuk 

meningkatkan produktivitasnya. Tolak ukur suatu perusahaan 

dapat menjalankan produksinya secara se-efisien dan se-efektif 

dengan mengukur tingkat produktivitas, makin tinggi tingkat 

produktivitas, makin tinggi efisiensi kerja dalam produksi. 
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Tujuan Penulisan 
Tujuan umum brief policy ini  adalah untuk memberikan 

rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kualitas SDM terutama peningkatan 

produktivitas tenaga kerja melalui berbagai insentif fiskal, 

reward dan mengoptimalkan dengan mengaplikasikan aturan 

CSR yang selama ini belum terarah, ke arah peningkatan 

produktivitas guna menarik keterlibatan dunia usaha terhadap 

peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan fokus 

pembangunan SDM dan  sehingga lebih efektif dan lebih cepat 

pencapaian produktivitas tenaga kerja.  

Rational dan Ruang Lingkup 

Rationalitas 
Bonus demografi yang akan berakhir tahun 2030 dapat 

dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas SDM. Besarnya 

kelompok penduduk usia muda ini membutuhkan lapangan 

kerja. Namun karena keahlian dan keterampilan yang dimiliki 

lulusan kurang sesuai dengan yang dibutuhkan pasar/industri, 

maka lowongan kerja tidak terisi. Hal ini terjadi karena ada 

kesenjangan antara kurikulum pada pendidikan formal dan non 

formal yang kurikulumnya sulit berubah (rigid) dengan 

kebutuhan di pasar kerja yang cepat sekali berubah. Untuk itu 

perlu upaya akselarasi dari pemerintah maupun dunia usaha 

untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

atau lulusan sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar 

kerja dan tingkat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. 

Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan secara luas merupakan 

mesin utama memacu produktivitas, yang akhirnya akan 

memacu pertumbuhan output, lapangan kerja dan kohesi sosial. 
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Program besar ini tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri, 

tetapi harus bersama-sama dengan seluruh pelaku usaha dan 

stakeholder lainnya.  

Pemerintah sebagai agen pembangunan (agent of development) 

dapat melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong swasta 

untuk terlibat aktif dalam upaya meningatkan produktivitas 

tenaga kerja ini. Mulai dari anggaran yang memang menjadi 

kewenangan pemerintah seperti kebijakan insentif fiskal, 

stimulus fiskal, subsidi. Namun dapat juga berupa kebijakan non 

fiskal lainnya seperti menjalankan fungsi koordinasi lebih 

insentif, sosialisasi, penyadaran kepada pelaku usaha dan 

masyarakat luas berupa pemberian reward atau penghargaan 

kepada perusahaan yang menjalankan dan peduli pada upaya 

peningkatan produktivitas tenaga kerja. Namun yang efektif dan 

sustainable karena kesadaran sendiri dan tidak mengurangi 

penerimaan negara secara signifikan adalah melalui optimalisasi 

dan pemanfaatan program CSR menuju arah dan program 

bersama bangsa ini yaitu Corporate Social Education Responsibility 

(CSER) melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja/lulusan. 

Melalui CSER selain akan meningkatkan kesan baik perusahaan 

di komunitas, menciptakan preferensi konsumen atas produk 

perusahaan, juga membuat karyawan menjadi bangga bekerja di 

perusahaan itu karena kepeduliannya sosialnya pada bidang 

pendidikan. Di negara-negara maju, investor dan konsumen akan 

menjatuhkan pilihannya pada suatu produk karena 

mempertimbangkan peduli, peran atau partsipasi perusahaan 

tersebut dalam memperbaiki lingkungan sosialnya, seperti ada 

upaya pengurangan sampah dan efek rumah kaca, program 

charity-nya, program meningkatkan standar hidup pekerjanya, 

telah memperoleh green paten, dll. Selama ini, baru surat kabar 
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yang banyak mengambil inisiatif memberikan penghargaan 

tersebut. Bahkan di saat era digital ini, dan borderless, 

penghargaan lintas dunia akan signifikan meningkatkan nilai 

perusahaan dalam jangka panjang. Bahkan dalam penelitian 

akan meningkatkan nilai perusahaan hingga 3%. 

Beberapa perusahaan sudah peduli dan berpartisipasi dalam 

lingkungan sosialnya baik melalui program CSR yang sudah 

diatur dalam UU no 4 tahun 2007 atau kesadaran sendiri, namun 

kendalanya program CSR selama ini belum terarah, terorganisir 

atau fokus pada penyelesaian masalah bersama seperti peduli 

pada lingkungan, namun belum fokus pada upaya peningkatan 

produktivitas. Selain memanfaatkan dan optimalisasi peran CSR 

dengan aturan yang ada mengarahkan programnya, juga dengan 

memberikan penghargaan (rewards) kepada perusahaan-

perusahaan yang peduli pada upaya meningkatkan 

produktivitas lulusan atau pencari kerja. Berdasarkan hasil 

penelitian, penghargaan (reward) yang diberikan kepada 

perusahaan atau industri yang peduli pada sosial ini, dan terbukti 

dapat meningkatan citra atau nilai perusahaan sebesar 3%.  

Teori Penghargaan 
Teori yang mendasari pemberian insentif fiskal kepada 

perusahaan yang ikut terlibat dalam upaya peningkatan 

produktivitas tenaga kerja ini berasal dari Teori Penghargaan 

(reward) dan Teori Reproksitas. Menurut Tohardi (2012) 

penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi 

para agen agar produtivitasnya tinggi. Penghargaan dapat 

berupa material dan non material agar perusahaan tetap 

konsisten melakukan sesuatu yang terbaik untuk lingkungan. 
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Jenis Jenis Reward 
Menurut Mahsun (2006), ada dua jenis tipe reward, yaitu social 

reward berupa finansial dan piagam penghargaan, dan phychic 

reward berupa pujian, sanjungan, kebanggan diri, ucapan selamat 

sebagai pengakuan orang disekitarnya. 

Teori Resiproksitas 
Teori ini secara garis besar menyatakan bahwa jika manusia 

diperlakukan dengan baik maka pihak tersebut akan 

membalasnya dengan kebaikan pula. Analog, jika perusahaan 

peduli pada lingkungannya, berbuat charity, lakukan CSR dll, 

maka para beneficiaries, masyarakat, investor, customer dll itu 

akan membalas kepedulian tersebut dengan menjadi pelanggan 

(customer) yang loyal kepada perusahaan. Hal ini akan 

meningkatan keberlanjutan usaha dan kinerja perusahaan.  

Ruang Lingkup 
Rekomendasi kebijakan yang difokuskan untuk meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja melalui peran peemrintah 

menggunakan insentif fiskal, pemberian rewards kepada 

perusahaan yang peduli pendidikan, optimalisasi dengan 

memodifikasi aturan dan program CSR yang selama ini belum 

terarah menjadi CSR yang terarah dalam bentuk Corporate Social 

Education Responsibility (CSER).   

Bonus Demografi 
Sisi positif dari bonus demografi antara lain, bonus demografi bisa 

merupakan tantangan dan peluang yang dapat menciptakan 

berbagai lapangan kerja baru. Kelas produktif ini mampu 

menciptakan ekonomi rekreasi yang dapat merubah pola 

konsumsi bangsa ini dengan munculnya berbagai bidang bisnis 
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baru seperti kafe, restoran, warung pinggir jalan, traveling 

ataupun hiburan. Pendapatan dari daerah/desa akan meningkat, 

ketika bonus demografi di dominasi oleh penduduk pedesaan di 

mana kelompok produktif ini mampu menciptakan kekuatan 

konsumsi yang besar. Sebaliknya kelompok produktif ini 

membutuhkan lapangan kerja, namun masalahnya banyak 

skill/keterampilan yang tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan 

yang tersedia karena ada ketidaksesuaian antara kurikulum di 

sekolah/Perguruan Tinggi dengan kebutuhan lapangan kerja. 

Berdasarkan data BPS tingkat pengangguran terdidik lulusan 

SMK cukup tinggi yaitu 11,24%, SMA 7,95%, dan perguruan tinggi 

6,02%. Kebutuhan tenaga kerja di era industri 4.0 adalah 

dibutuhkan mereka yang terampil dalam bidang digitalisasi 

seperti keahlian data analisis, programmer, pengembangan 

aplikasi, pemasaran digital, sementara banyak lulusan yang 

belum familiar dengan digital.   

Demikian juga lulusan PT yang banyak jumlahnya namun 

bidang yang ditekuni sebagian besar adalah bidang humaniora, 

yang jika dikaitkan dengan kondisi saat ini kurang sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di bidang teknologi dan industri.  

Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja 
Produktivitas kerja adalah kegiatan menghasilkan sesuatu, baik 

itu berupa barang maupun jasa dengan menggunakan sumber-

sumber dayanya untuk mendapatkan hasil (output) yang 

semaksimal mungkin. Produktivitas kerja akan berkonstribusi 

terhadap perekonomian, termasuk dengan penerimaan negara. 

Dengan meningkatnya produktivitas kerja akan meningkatkan 

keuntungan bagi perusahaan dan para pemegang 

saham/investor.  Peningkatan keuntungan perusahaan ini akan 
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meningkatkan upah pekerja karyawan dan kualitas produk 

sehingga bisa bersaing.  Ukuran produktivitas merupakan 

perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input 

(sumber daya) yang digunakannya, dengan rumus 

(a)  Produktivitas = Output / Input 

(b) Produktivitas = 	 ghijhik	lmnih	oimpqmr
shtumv	wx	k	lmnih	nyrsm

	𝑥	100 

Konsep Peningkatan Produktivitas 
Pembangunan SDM melalui peningkatan labor productivity harus 

melibatkan semua pihak dan berbagai faktor. Pihak yang terlibat 

selain perusahaan antara lain, pemerintah, tenaga kerja serta 

kelembagaan termasuk regulasi. Sementara faktor-faktor yang 

terkait dengan produktivitas karyawan internal perusahaan 

antara lain (a) jenis pelatihan (training) karyawan, (b) lingkungan 

kerja, (c) peralatan dan perlengkapan kerja, (d) konsep positif 

Karyawan, (e) motivasi Karyawan, (f) penghargaan (rewards), (g) 

komunikasi yang efektif, (h) leadership (kepemimpinan), (i) rasa 

tanggung jawab, (j) kebijakan perusahaan. 

Untuk meningkatan labor productivity yang didominasi 

penduduk usia muda saat ini, di luar perusahaan, dilakukan oleh 

pemerintah di mana pemerintah dapat membuat regulasi yang 

bisa menguntungkan semua pihak yaitu memotivasi perusahaan 

berpartisipasi aktif meningkatkan labor productivity dan para 

anak muda ini siap memasuki dunia kerja dan bersaing. Selama 

ini peran perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya diatur 

dalam Corporate Social Responsibity salah satu bentuknya adalah 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup yang dikenal 

dengan PROPER. Regulasi ini mampu merangsang perusahaan 

berperan aktif dan peduli pada lingkungan. Regulasi ini mampu 
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menaikkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan 

sehingga menjaga keberlangsungan perusahaan. Regulasi yang 

serupa ini sangat bisa diterapkan juga di bidang pengembangan 

SDM untuk mendorong perusahaan peduli pada pengembangan 

Sumber Daya Manusia khususnya peningkatan labor 

productivity, karena perusahaan memiliki kemampuan dan 

pengalaman serta mengetahui kebutuhan pasar serta tanggap 

mengikuti perkembangan teknologi, sehingga diharapkan dapat 

memberikan materi-materi pelatihan terbaru. Teori reproksitas 

atau balas budi menjadi salah satu referensi penerapan regulasi 

yang menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan 

alternatif regulasi yang saling menguntungkan, untuk 

mendorong kepedulian industri/perusahaan untuk 

meningkatkan labor productivity dengan memberikan beberapa 

pilihan kompensasi mulai dari insentif pajak, penghargaan 

(reward) kepada perusahaan, di mana kompensasi ini dapat 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan bahkan sanksi seperti 

disinsentif fiskal jika tidak menjalankannya. Regulasi yang 

mendorong perusahaan untuk ikut peduli pada peningkatan 

SDM yang saling menguntungkan ini bisa dikenalkan dengan 

konsep Corporate Social Education Responsibility. Untuk itu 

diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang insentif dan 

disinsentif fiskal yang bisa ditawarkan terkait penerapan CSER 

ini. 

Konsep CSR dan CSER 
Pada tahun 1990 karena didorong oleh kerusakan lingkungan 

yang besar dan menyebar dan pengaruh globalisasi, mucul 

kesadaran dari berbagai pihak akan perlunya dunia bisnis agar 

juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 



 

 
 143 

Berbagai UU Lingkungan hidup dan perlunya CSR program 

mulai diperkenalkan. Tuntutan sosial pada perusahaan muncul 

sebagai refleksi pertanggungan jawab dari perusahaan (social 

responsibility) pada seluruh stakeholder utamanya. Mereka terdiri 

dari karyawan, pembeli, investor/nasabah, pemerintah, 

masyarakat dan kelangsungan lingkungan hidup bagi generasi 

penerus. 

Tanggung jawab sosial ini didefinisikan sebagai: “The way in 

which a business behaves towards other groups or individuals in its 

social environment: customer, other business, employees and 

investors”. Beberapa pengertian tentang CSR antara lain: (a) 

komitmen bisnis untuk turut serta berkontribusi dalam 

membangun ekonomi berkelanjutan, (b) suatu komitmen 

perusahaan secara etis serta legal untuk peningkatan ekonomi 

yang diikuti dengan kualitas hidup karyawan dan masyarakat 

sekitarnya (stakeholder), (c) suatu tindakan sosial untuk peduli 

terhadap lingkungan hidup yang lebih dalam kaitannya dengan 

pembangunan berkelanjutan. 

CSR memiliki 4 indikator dari keterlibatan pada kinerja sosial 

yaitu: 

1) Kinerja tenaga kerja yaitu peningkapan keterampilan dan 

keahlian tenaga kerja seperti pengiriman pada tingkat 

pendidikan karyawan yang lebih tinggi atau 

mengikutsertakan karyawan pada program pealtihan. 

Beberapa perusahaan bahkan sudah mendirikan pusat 

pendidikan ataupun pelatihan. 
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2) Hak azasi manusia 

3) Sosial kemasyarakatan yaitu bantuan pada 

penanggulangan kemiskinan/kesehatan masyarakat. 

4) Produk 

Di Indonesia, aturan yang terkait dengan Corporate Social 

Responsibility meliputi: 

1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social, 

2) UU No.47/2012 tentang mekanisme CSR dan lingkungan, 

3) UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, 

4) UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 

5) UU No.4/2009 tentang Pertambamgan Mineral dan Batu 

Bara, 

6) UU No.13/2001 Penanganan Fakir Miskin yaitu 

perusahaan wajib menyisihkan dana dari keutungannya 

untuk penanganan fakir miskin, 

7) Peraturan Menteri BUMN No.65/MBU/2007 tentang 

penyisihan laba untuk kemitraan dan Bina Lingkungan. 

Dari pengertian dan peraturan tersebut terlihat jelas bahwa 

perusahaan/pengusaha ikut bertanggung jawab terhadap 

kondisi sosial masyarakat. Kegiatan CSR selama ini belum jelas 

arahnya dan masing-masing perusahaan menjalankan dengan 

polanya masing-masing. Pemerintah selaku koordinasi 



 

 
 145 

pembangunan maka dapat membuat petunjuk pelaksanaan 

tentang hal yang dapat dilaksanakan atas CSR. Tujuan CSR 

antara lain adalah peningkatan kualitas Sumber Daya  Manusia 

dan peningkatan ekonomi masyarakat maka perusahaan dapat 

dilibatkan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia 

penduduk produktif di Indonesia sehingga dapat lebih terserap 

pada dunia kerja.  

Jenis Kegiatan CSR yang dapat dilakukan adalah: 

1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) 

dalam perusahaan (karyawan) dan masyarakat. 

2) Pemberian beasiswa. 

3) Penyediaan air bersih. 

4) Pemberian layanan kesehatan. 

5) Mendoroing rekan, pedagang eceran. 

6) Membantu organisasi organisasi masyarakat lokal. 

7) Pemberian bantuan modal UKM. 

8) Membangun identitas merk yang positif di mata 

masyarakat. 

9) Program Corporate Philanthropy seperti :  

(a) penyediaan keahlian teknis oleh karyawan 

perusahaan,  

(b) mengizinkan penggunaan fasilitas perusahaan 

seperti: peralatan, gedung, jalur distrinbusi yang 

dimiliki perusahaan. 
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Manfaat CSR: 

1) Meningkatkan reputasi. 

2) Mengorganisir tim relawan di masyartakat. 

3) Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah 

kerja. 

4) Menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan 

lingkungan sosial. 

5) Memperbaiki tata kelola perusahaan. 

6) Upaya pelestarian lingkungan, sosial dan budaya. 

Salah Kaprah Selama ini 
Beberapa perusahaan memang memiliki lembaga pendidikan 

ataupun lembaga pelatihan sendiri yang masih berorientasi 

untuk pengembangan internal karyawannya, belum manfaat ke 

luar (pihak eksternal), seperti dilakukan oleh BRI, dengan 

membuka BRI University, IPC university milik Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo), PT Pertamina Tbk mendirikan Universitas 

Pertamina, Perusahaan Listrik Negara mendirikan Universitas 

PLN, Universitas Telkom, Politeknik Astra, Politeknik Gadjah 

Tunggal dll.  

Selayaknya lembaga-lembaga pendidikan milik perusahaan 

perusahaan tersebut menjadi jembatan antara dunia kerja, 

kualitas dan kualitas lulusan pendidikan formal (SMA/PT) dunia 

kerja. Lembaga-lembaga diklat tersebut seharusnya dirangsang 

oleh pemerintah untuk menjadi lembaga CSER. Pengusaha 

dengan pengalaman dan keahlian di lapangan dunia usaha dapat 

mengisi jarak atau gap tersebut. Kurikulum pendidikan di 

Indonesia seringkali tidak adaptif dengan kondisi pasar kerja.   
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Metodologi 
Peningkatan kualitas SDM ini menjadi tugas dan tanggungjawab 

bersama, bukan hanya pemerintah tetapi seluruh stakeholder 

bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pendidikan untuk 

itu salah satu solusi yang diusulkan adalah pelibatan dunia usaha 

melalui Corporate Social Education Responsibility (CSER). Corporate 

sosial education responsibility adalah bentuk tanggung jawab 

sosial dunia usaha pada peningkatan kualitas SDM sehingga SDM 

Indonesia dapat memenuhi kualifikasi dunia kerja. 

Dalam memanfaatkan program CSER ini agar terjadi 

peningkatan produktivitas tenaga kerja, maka subtansi dan 

tahapan adalah sbb: 

1) Kepedulian perusahaan pada peningkatan labor 

productivity melalui pelatihan, sekolah informal 

bersertifikat, kursus, atau beasiswa. 

2) Pelatihan atau skill keterampilan yang diberikan 

sebaiknya berkaitan dengan bidang usaha masing-

masing perusahaan. Best practice dilakukan oleh Toyota 

Astra dengan Sekolah Menengah Kejuruan Otomotifnya, 

pendidikan teknisi motor diberikan oleh Yamaha; 

pendidikan perhotelan dan kursus kuliner diberikan oleh 

Hotel Sahid dan Emersia kepada siswa-siswa SMK. 

3) Perusahaan Great Giant Pineapple (GGPC) memberikan 

pelatihan kepada pemuda dan petani buah tentang 

penanaman pisang, di mana setiap mitra dilengkapi 

perusahaan dengan handphone untuk membuat laporan 

setiap hari setiap saat. Perusahaan juga menyediakan 

penyuluh pertanian agar komoditas yang akan dipanen 
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kelak memenuhi standar internasional. GGPC terus 

memantau kondisi pasar komoditas itu ke luar negeri. 

4) Industri perhotelan sebaiknya memberikan kursus atau 

pelatihan tentang paket-paket wisata, pembuatan kuliner 

dan kerajinan tangan sebagai souvenir dll karena banyak 

kuliner dan kerajinan tradisional yang memiliki nilai 

tinggi, namun belum dikembangkan secara maksimal 

baik untuk pelestarian dan pengembangannya usahanya. 

5) Perusahaan-perusahaan retail mempunyai keahlian 

manajemen logistik dan pemasaran, maka industri retail 

ini dapat memberikan pendidikan dan pelatihan tentang 

logistik. 

6) Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 

kepelabuhan, ekspor-impor atau industri pelayaran, 

dapat memberikan pelatihan tentang tata cara ekspor-

impor. 

7) Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 

perkebunan atau pertanian, dapat memberikan pelatihan 

metode pertanian perkotaan dengan metode hydroponic, 

pelatihan pengemasan (packaging) dan hingga skill untuk 

ekspor impor ketika ada pemesanan dari luar negeri. 

8) Perusahaan perikanan dapat mengajarkan teknik budi 

daya dan pemasaran yang semuanya dikaitkan dengan 

cara pengelolaan yang modern mengikuti perkembangan 

pasar dan teknologi.  

9) Perusahaan pelabuhan jasa pelayaran/perkapalan 

memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang 
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ekspor-impor bagi pemuda di sekitar pelabuhan di mana 

para lulusan tidak mendapat kurikulum yang 

mengajarkan materi tentang teknis melakukan ekspor-

impor barang. Lulusan dari diklat tersertifikasi dan dapat 

mengisi lowongan kebutuhan perusahaan pelayaran, 

perkapalan, ekspor-impor ataupun konsultan bagi usaha 

rintisan yang akan mengeskpor produknya. 

10) Perusahaan produk makanan/perhotelan dapat 

memberikan diklat teknik kuliner dan pengemasan. 

Kuliner Indonesia yang sangat variatif dan beraneka rasa 

memiliki potensi unggulan secara ekonomis, lebih sehat 

dan lebih bercita rasa namun kalah dengan produk ayam 

goreng Junk food. 

11) Perusahaan perhotelan dan industri dapat melatih 

keterampilan kerajinan dan pemasaran untuk produk 

kain dari Aceh sampai dengan Papua. Bangsa ini memiliki 

suku dengan ribuan kain tenun/batik khas daerah 

masing-masing yang sangat unik, namun belum 

berkembang.  

12) Perusahaan Perbankan dapat melakukan pelatihan 

untuk pendidikan bagi kaum milenial untuk merintis 

usaha atau pun manajemen perusahaan rintisan, 

pelatihan tentang tata cara pembayaran transaksi ekspor 

impor ataupun masalah valuta asing. 

13) Perusahaan telekomunikasi dapat menjadi 

diklat/konsultan untuk digital seperti untuk perusahaan 

yang berusaha pemasaran daring ataupun rintisan yang 

akan membuat usaha start-up dengan pemanfaatan 
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teknologi daring. Hampir semua kegiatan saat ini tidak 

terlepas dari daring seperti usaha perikanan ataupun 

peternakan saat ini beberapa pemuda sudah menemukan 

program pemberian makan secara daring namun 

sosialisasi terbatas sehingga hal ini tidak dapat menjadi 

peluang kerja dan juga belum dapat dimanfaatkan secara 

optimal oleh petani. 

14) Perusahaan/lainnya dapat melakukan sesuai dengan 

bidang dan keahlian perusahaan yang lebih memahami 

kebutuhan dunia usaha atas kualitas SDM yang 

dibutuhkan pasar. 

15) Perusahaan pertambangan dapat melakukan pelopor 

lingkungan dengan melakukan usaha rintisan seperti 

yang dilakukan PT. KPC yang memberikan beasiswa pada 

beberapa mahasiswa dari masyarakat sekitar kemudian 

memberikan kesempatan lulusan tersebut untuk 

melakukan usaha pertanian untuk pemanfaatan galian 

bekas tambang yang saat ini menjadi pusat 

pengembangan peternakan di Kalimantan Timur 

sehingga menjadi pusat pelatihan dan 

pengembangan/pembelajaran bagi petani/peternak 

masyarakat sekitar untuk belajar tentang ternak sapi 

perah dan sapi pedaging yang dari kondisi cuaca/iklim 

yang sebelumnya tidak memungkinkan di Kalimantan 

Timur terdapat peternakan sapi perah tetapi dengan 

usaha PT. KPC (tambang batubara) di Kalimantan Timur 

terdapat peternakan sapi perah yang produktivitasnya 

susunya cukup tinggi. 
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Insentif Fiskal atau Stimulus Fiskal 
Dari sisi fiskal, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal 

berupa keringanan pajak dan bea masuk serta potongan atau 

pembebasan pajak (tax excemption) seperti: pajak bumi dan 

bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa pengalaman 

negara maju ada 3 jenis insentif fiskal untuk perusahaan yang 

peduli pada lingkungan sosial termasuk produktivitas pencari 

kerja, yaitu: pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan 

perusahaan dan pajak pertambahan nilai (PPN). Insentif pajak 

merupakan alternatif untuk mengarahkan pengeluaran 

pemerintah demi memperoleh tujuan ekonomi dan sosial yang 

diberikan:   

1) tunjangan pajak (dikurangkan dari pendapatan kotor 

untuk sampai pada penghasilan kena pajak);  

2) pembebasan pajak, di mana beberapa penghasilan 

tertentu dibebaskan dari basis pajak 

3) kredit pajak di mana jumlah yang dikurangkan dari pajak 

yang terutang 

4) keringanan pajak, di mana beberapa kelas pembayar 

pajak atau kegiatan mendapat manfaat dari tarif yang 

lebih rendah 

5) penangguhan pajak atau penundaan pembayaran pajak 
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Pemanfaatan Program dan Aturan CSR (UU NO 4 Tahun 
2007) 

1) Pemerintah merevisi UU tersebut, dengan menambah 

pasal atau ayat tentang ketentuan persentase alokasi dari 

CSR untuk pendidikan (Corporate Social Eduacation 

Responsibility= CSER) 

2) Pemerintah menambah pasal atau ayat lebih detil tentang 

kriteria yang masuk dalam CSER (program, besaran 

anggaran dll). 

3) Kriteria itu antara lain : 

a) Yang bisa dikategorikan pendidikan dan pelatihan 

sesuai CSER; 

b) Jenis pendidikan dan pelatihan yang dimaksud CSER 

c) Pendidikan atau pelatihan sekian jam kerja 

d) Bersertifikat dan diakui nasional dan internasional 

e) Jumlah anggaran yang sesuai dengan mutu 

pendidikan dan pelatihan yang diberikan dll 

4) Pemerintah bekerja sama dengan Bapepam dan Pasar 

Modal untuk membuat ketentuan bagi perusahaan yang 

terdaftar di Pasar modal Bursa Efek Indonesia dalam 

melaksanakan Undang-undang Perseroan Terbatas maka 

harus memenuhi bentuk CSER  

5) Pemerintah membuat arahan tentang jenis atau program-

program yang bisa dimasukkan dalam CSER sesuai 

dengan keinginan pemerintah.   
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6) Program CSER ini dapat berlanjut (sustainable) karena 

dengan pendidikan masyarakat yang mumpuni, 

masyarakat akan cerdas sehingga dapat bekerja di tempat 

yang layak yang dapat meningkatkan penghasilan dan 

daya belinya. 

7) Sesuai dengan teori reproksitas, jika banyak perusahaan 

melakukan tindakan kebaikan (positif) atau sosial, seperti 

peduli pada lingkungan, peduli pendidikan secara 

otomatis masyarakat akan menghargainya dan respect, 

dengan membeli produk dari perusahaan itu. Dengan 

demikian  perusahaan lebih sustainable 

Pemberian Penghargaan (rewards) 
Untuk meningkatkan kepedulian perusahaan pada pendidikan, 

pemerintah dapat memberikan penghargaan. Rewards atau 

penghargaan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang 

melakukan secara aktif dan continue CSER di bidang peningkatan 

produktivitas tenaga kerja. Penghargaan pemerintah kepada 

perusahaan dilakukan untuk mendorong agar lebih banyak lagi 

dunia usaha dan industri ataupun perorangan yang mendukung 

penyelenggaraan pendidikan di negeri ini. Reputasi bagi 

perusahaan sangat penting. Reputasi sebuah perusahaan bukan 

saja memberikan keuntungan bagi masyarakat seperti 

menyediakan lowongan kerja, perekrutan penduduk, kepuasan 

dan retensi tetapi nilai perusahaan meningkat. Dengan 

memberikan penghargaan secara rutin dan terjadwal pada 

perusahaan yang melakukan CSER terbaik seperti yang telah 

dilakukan atas CSR ataupun kepedulian lingkungan (PROPER). 

Tugas pemerintah adalah membuat aturan tentang batasan atau 

jenis program yang terarah seperti pelatihan atau skill atau 
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bantuan apa yang bisa dikategorikan dalam CSER. Adanya 

arahan program CSER tentang pengembangan SDM melalui 

penigkatan labor productivity sesuai yang diinginkan pemerintah, 

akan membantu daya saing bangsa.  Karena dari beberapa 

penelitian penghargaan ini dapat meningkatkan citra 

perusahaan dan dari citra ini akan menaikkan nilai perusahaan 

berupa kenaikan nilai saham sehingga kinerja laba perusahaan 

juga meningkat. 

Yang terpenting adalah reward atau penghargaan yang diberikan 

pemerintah tersebut harus diakui luas apakah secara nasional 

maupun internasional. Pemerintah mengupayakan hal itu 

sehingga betul-betul rewards itu dapat meningkatkan citra 

perusahaan. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
1) Indonesia akan menghadapi bonus demografi.  

2) Untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut, kita 

harus meningkatkan produktivitas SDM melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

3) Namun pendidikan formal di Indonesia masih mengalami 

kesenjangan (gap) dengan dunia kerja sehingga banyak 

tenaga terdidik kita yang tidak bisa dimanfaatkan oleh 

industri. 

4) Perlu pelibatan dunia usaha terhadap upaya mengatasi 

kesenjangan ini, melalui pemberian pendidikan 

ketrampilan yang update kepada penduduk usia 

produktif ini sehingga mereka siap memasuki dan 

mengambil peluang kerja itu. 
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5) Perlu insentif bagi dunia usaha untuk terlibat aktif dalam 

peningkatan produktivitas SDM melalui pendidikan dan 

pelatihan yang mereka berikan 

6) Insentif tersebut antara lain dengan pemberian reward, 

melalui CSER, insentif dan stimulus fiskal dari 

pemerintah, seperti penghapusan pajak, pengurangan 

pajak, tax holiday, terutama pajak-pajak yang terkait 

dengan perusahaan seperti PBB, PPh, PPN dll.  

7) Pemberian fasilitas dan prioritas subsidi, pinjaman 

berbunga ringan dll. 
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MEMPERKUAT STRUKTUR BELANJA 
DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN 
SUMBERDAYA MANUSIA 
 
Prof. DR. B. Isyandi, SE, MSc 
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Riau 

  

Abstrak 
Kajian ini berupaya menjelaskan bahwa instrumen kebijakan fiskal 

yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan 

pelayanan publik, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan mutu sumberdaya manusia serta 

menumbuh-kembangkan pembangunan di berbagai sektor.  APBD 

yang direncanakan setiap tahun dengan mendapatkan persetujuan 

dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya 

menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, besarnya alokasi 

belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan 

yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. Sumber penerimaan 

daerah tentunya masih bersandar pada penerimaan pajak dan 

retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah 

pusat.  Kajian ini menemukan APBD di Provinsi Riau menganut 

anggaran defisit yang  harus ditutup dengan pembiayaan yang 

bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Aggaran (SiLPA). 

Disamping itu, belanja daerah yang besar tidak berarti juga 

membesarnya pembangunan sumberdaya manusia yang tercermin 
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pada IPM daerah masih rendah. Pengaruh belanja modal masih 

rendah, akan tetapi kenaikan besaran dana allokasi umum 

menyebabkan IPM membesar. Indeks kapasitas fiskal daerah rata-

rata di Provinsi Riau sebesar 1,2 pada tahun 2017, lebih rendah 

dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,43, sehingga 

terbatasnya kemampuan pemerintah daerah mendirikan fasilitas 

yang berhubungan dengan pendidikan, kesehtan dan lapangan kerja 

untuk menciptakan sumberdaya manusia yang bermutu dan 

trampil.  Belanja sector pendidikan di atas 20 persen, berkisar 

antaera Rp.0,83-1,68 juta per jiwa; Belanja sector kesehatan juga 

sudah di tas 10 persen yakni berkisar antara Rp.0,18-0,99 juta per 

jiwa. Komposisi belanja pada APBD Provinsi Riau masih didominasi 

oleh Belanja Pegawai, Tingginya   porsi   alokasi   ini menyebabkan 

berkurangnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam 

mengalokasikan dananya pada belanja-belanja yang dapat 

meningkatkan belanja langsung untuk pelayanan dasar,terutama 

pembangunan sumberdaya manusia sedangkan  Provinsi Riau 

memperoleh nilai indeks kapasitas fiskal 1,1867 sehingga kapasitas 

fiskalnya masuk dalam kategori tinggi. 

Kata kunci: Sumber daya manusia, belanja daerah, kebijakan fiskal 

Abstract 
This study seeks to explain that the fiscal policy instruments used by 

the Regional Government to carry out public services, as outlined in 

the Regional Budget (APBD), can encourage economic growth, 

improve the quality of human resources and develop development in 

various sectors. APBD planned every year by obtaining approval 

from the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) basically 

shows the sources of regional income, the amount of expenditure 

allocated to implement programs/activities, and financing that arise 
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when there is a surplus or deficit. The source of regional revenue is of 

course still relying on regional tax and retribution receipts plus 

transfer funds from the central government. This study found the 

APBD in Riau Province adheres to a budget deficit that must be closed 

with financing sourced from the Remaining Over Calculation of 

Aggaran (SiLPA). Besides that, large regional expenditures do not 

mean that the expansion of human resource development is reflected 

in regional HDIs which are still low. The effect of capital expenditure 

is still low, but the increase in the amount of general allocation funds 

causes the HDI to grow. The regional fiscal capacity index on average 

in Riau Province amounted to 1.2 in 2017, lower than the previous 

year which reached 1.43, so the limited capacity of local governments 

to establish facilities related to education, health and employment to 

create human resources quality and skilled. Education sector 

expenditures are above 20 percent, ranging from around Rp.0.83 to 

1.68 million per person; Health sector spending has also been bagged 

at 10 percent, ranging from Rp.0.18-0.99 million per person. The 

composition of expenditure in the Riau Province APBD is still 

dominated by Employee Expenditure, the high portion of this 

allocation causes a reduction in the flexibility of local governments in 

allocating funds to expenditures that can increase direct expenditure 

for basic services, especially human resource development while 

Riau Province obtains fiscal capacity index 1 , 1867 so that fiscal 

capacity is in the high category. 

Keyword: human capital, regional government spending, fiscal 

policy 
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Deskripsi 

Pendahuluan 
Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 

satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan 

semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran 

tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan 

untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian 

pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan 

sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka 

APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, 

pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. APBD pro 

rakyat tentunya berkaitan mengenai berbagai aspek dasar 

kebutuhan rakyat, diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, 

tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, kehidupan umat 

beragama, lingkungan hidup, informasi, hukum, penanganan 

bencana, dan sebagainya. Fungsi alokasi dimaksudkan agar 

APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 

pemerintah sehingga pelayanan publik makin baik. Pemerataan 



 

 
 161 

pendapatan dan pengentasan masyarakat miskin merupakan 

perwujudan fungsi distribusi. Sementara itu, fungsi stabilitas 

ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi 

kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas 

harga, dan pertumbuhan ekonomi. APBD harus ditujukan 

sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar, khususnya 

pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan 

perluasan lapangan kerja. Semua itu berorientasi pada rakyat 

sebagai upaya pemberdayaan sumberdaya manusia dengan 

tujuan akhir kesejahteraan rakyat itu sendiri. Harus diakui, 

selama ini kecenderungan yang terjadi, skala prioritas 

penggunaan APBD untuk membiayai belanja rutin birokrasi, 

baru kemudian untuk membiayai belanja pelayanan publik.  Ada 

empat elemen dalam penyusunan APBD pro rakyat untuk 

menjalankan fungsi pemerintahan yakni, Partisipasi, di mana 

warga mendapatkan ruang berpartisipasi dalam proses 

perencanaan, pembangunan yang secara utuh dan lengkap. 

Akses, warga mendapatkan akses pelaksanaan pembangunan. 

Manfaat, warga menerima manfaat langsung dari pembangunan 

dari berbagai level perwujudannya, serta tentunya Kontrol, di 

mana warga dapat mengevaluasi proses dan hasil program 

pembangunan dan terlibat dalam menentukan kelanjutannya.  

Dalam era desentralisasi fiskal harapannya terjadi peningkatan 

pelayanan diberbagai sektor terutama pembangunan 

sumberdaya manusia.  Peningkatan layanan pembangunan 

sumber daya manusia ini akan menjadi pemicu bagi 

meningkatnya daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di 

daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya 

serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas 

pendukung pembangunan sumber daya manusia. 
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Konsekuensinya, pemerintah tentulah memberikan alokasi 

belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal 

di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam 

pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan 

baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang 

berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Adi (2005) 

menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam 

pelaksanaan desentralisasi fiskal. Keadaan ini mengakibatkan 

ketimpangan fiskal antar daerah dan mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan ekonomi daerah serta memperlambat 

pembangunan sumber daya manusia.  Dalam penciptaan 

kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan 

berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan 

dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan 

menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur 

belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah 

yang mengalami kapasitas fiskal rendah.    

Perekonomian Provinsi Riau tahun 2017 yang diukur 

berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar 

harga berlaku mencapai Rp705,68 triliun dan PDRB perkapita 

mencapai Rp105,99 juta. Perekonomian Riau tahun 2017 mulai 

bangkit dan tumbuh sebesar 2,71 persen. Meskipun masih 

dibawah pertumbuhan tingkat nasional sebesar 5,07 persen dan 

regional Sumatera yang mencapai 4,30 persen, angka 

pertumbuhan ekonomi Riau lebih besar dibanding tahun 2016 

sbesar 2,23 persen. PDRB menurut lapangan usaha masih 

didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan 

porsi 25,93 persen, industri pengolahan sebesar 25,31 persen, serta 

pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,63 persen. 
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Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Regional Sumatera (YOY dalam 
persen) (berdasarkan harga konstan) 

Wilayah 
 

Tahun 2016 Tahun 2017 

I II III IV Thn I II III IV Thn 

Aceh 3.65 3.01 2.22 3.31 3.31 3.33 4.01 4.78 3.58 4.19 

Sumater Utara 4.66 5.50 5.28 5.18 5.18 4.50 5.09 5.21 5.56 5.12 
Sumatera 
Barat 5.55 5.86 4.82 5.26 5.26 4.98 5.32 5.38 5.37 5.29 

Riau 2.36 2.46 1.11 2.23 2.23 2.83 2.41 2.85 2.58 2.71 

Jambi 3.43 3.57 4.03 4.37 4.37 4.25 4.29 4.76 5.20 4.64 
Sumatera 
Selatan 4.94 5.03 4.78 5.03 5.03 5.13 5.24 5.56 5.93 5.51 

Bengkulu 5.00 5.42 5.19 5.30 5.30 5.20 5.04 4.83 4.60 4.99 

Lampung 5.06 5.24 5.26 5.15 5.15 5.13 5.03 5.21 5.31 5.17 

Kep. Babel 3.32 3.68 3.83 4.11 4.11 6.40 5.36 3.69 2.94 4.51 
Kepulauan 
Riau 4.55 5.50 4.64 5.03 5.03 2.02 1.04 2.41 2.57 2.01 

Sumatera 4.11 4.44 3.88 4.29 4.29 4.09 4.09 4.43 4.43 4.30 

Nasional 4.92 5.18 5.01 5.02 5.02 5.01 5.01 5.06 5.19 5.07 
 Sumber: BPS Provinsi Riau  

 

Perekonomian Riau berada di posisi kedua terbawah di pulau 

Sumatera setelah Kepulauan Riau. Dari sisi produksi, 

pertumbuhan ekonomi disokong lapangan usaha jasa 

perusahaan yang tumbuh 7,92 persen, sedangkan dari sisi 

pengeluaran pertumbuhan disumbang oleh komponen ekspor 

barang dan jasa yang tumbuh 5,06 persen.  Penurunan yang 

tajam perekonomian Provinsi Riau ini sudah dimulai sejak 

periode 2011 sampai dengan 2014, percepatan pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Riau cenderung melemah. Pada kurun waktu 

tersebut harga minyak dunia berfluktuasi dan produksi migas 
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mengalami banyak kendala baik yang bersifat teknis maupun 

nonteknis. Di samping keadaan dari beberapa sumur minyak itu 

sendiri yang sudah mulai menua. Kondisi yang berpengaruh pada 

produksi migas itu berpengaruh juga pada pergerakan 

perekonomian Provinsi Riau. Besaran konstribusi migas yang 

sangat dominan dalam perekonomian dari suatu 

kabupaten/kota maka apabila terjadi suatu ketidakstabilan yang 

berkenaan dengan kondisi migas akan berdampak langsung 

pada tingkat pertumbuhan ekonomi dengan migas di wilayah 

tersebut. 

Melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat ketidakstabilan 

migas pada tahun 2014 yang hanya 2,62 persen secara umum 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang 

memiliki sumber daya migas yang besar. Kabupaten Bengkalis 

tingkat pertumbuhannya menjadi -3,50 persen, Kabupaten Siak 

sebesar -0,71 persen, Kabupaten Kampar tumbuh sebesar 3,21 

persen dan Kabupaten Rokan Hilir tumbuh hanya sebesar 4,01 

persen.  

Tahun 2015, perekonomian Riau semakin terpuruk, hanya 

tumbuh sebesar 0,22 persen. Pertumbuhan tersebut secara 

umum mengalami perlambatan yang dipicu oleh menurunnya 

harga minyak dunia, karena sebagaimana telah diketahui, 

minyak merupakan sektor penyumbang terbesar dalam 

pertumbuhan ekonomi Riau.  Untuk kawasan Pulau Sumatera, 

pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mencapai 3,54 persen, 

dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan 

Riau sebesar 6,02 persen, dan pertumbuhan terendah di Provinsi 

Aceh sebesar -0,72 persen. Provinsi Riau sendiri pada tahun 2015 

berada di posisi 9 dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. 
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Di tingkat nasional, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

sebesar 4,79 persen dan kawasan pulau Sumatera memberikan 

sumbangan sebesar 22,21 persen bagi struktur perekonomian di 

Indonesia, terbesar kedua setelah pulau Jawa dengan porsi 58,29 

persen dengan pertumbuhan ekonomi 5,45 persen. Apabila 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di tingkat 

regional maupun nasional, pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Riau berada jauh di bawah tingkat-regional-dan-nasional. 

Hampir seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia 

menghadapi masalah terbatasnya kemampuan pemerintah 

daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan di daerahnya. 

Hal ini disebabkan karena minimnya dana dan sumber-sumber 

keuangan di daerah. Dengan demikian pemerintah daerah 

menuntut pengalokasian dan pendistribusian kewenangan dan 

deskripsi dalam penetapan kebijakan publik serta alokasi 

sumber-sumber pembiayaan secara adil antara pusat dan daerah 

(DAK dan DAU). Selain itu pemerintah daerah juga dituntut 

untuk terus meningkatkan dan menggali sumber-sumber 

keuangan dari dalam sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.  

Peran   pemerintah   daerah   dalam   pelaksanaan   otonomi   

daerah   meliputi: (1) keselarasan, dan (2) keserasian. Selaras dalam 

memberikan pelayanan dan meningkatkan peran serta, 

prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang 

memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Serasi 

dalam menyelenggarakan hubungan antar tingkat 

pemerintahan, baik antar daerah maupun antara pusat dan 

daerah. Instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi 

fiskal adalah pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah 

yang proporsional, adil, demokratis, dan transparan dengan 
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memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah. Pelaksanaan 

desentralisasi fiskal bermakna pada mengelola keuangan secara 

efektif, efisien dan akuntabel guna mendukung pelayanan 

publik, khususnya pembangunan sumber daya manusia. 

Pembangunan manusia yang berkualitas merupakan tujuan 

akhir yang ingin dicapai oleh pembangunan karena sumber daya 

manusia merupakan modal dasar pembangunan. Semakin tinggi 

kapabilitas dasar sumber daya manusia yang dimiliki suatu 

bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan 

potensi bangsa itu.  Keberhasilan pembangunan manusia dapat 

dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di 

masyarakat dapat teratasi. Pemasalahan-permasalahan tersebut 

meliputi kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf. 

Permasalahan-permasalahan di atas akan sangat menentukan 

kualitas manusia sebagai agen pembangunan. Pembangunan 

manusia menjadi penting dan perlu mendapat perhatian sebab 

pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak 

selalu dapat memecahkan persoalan kesejahteraan seperti 

kemiskinan dan taraf hidup masyarakat secara luas, sehingga 

keberhasilan pembangunan dewasa ini seringkali dilihat dari 

pencapaian kualitas Sumber Daya Manusianya. Pembangunan 

pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan 

pada indikator sosial maupun ekonomi masyarakat menuju 

kearah yang lebih baik dan berkesinambungan. Manusia sebagai 

subjek dan sekaligus objek pembangunan harus mampu 

meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah 

dan masyarakat sangat dibutuhkan. Manusia adalah kekayaan 

bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya 

manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai 

peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar 
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penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar kesempatan 

berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peningkatan 

kemampuan dasar dapat pula dilakukan melalui peningkatan 

derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk. 

Hal tersebut penting karena dapat direfleksikan dalam kegiatan 

ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.  

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005, menyatakan bahwa 

setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan 

mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila 

Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan 

publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus 

menggali PAD yang sebesar-besarnya. Dalam prakteknya asumsi 

untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 

ini diragukan dapat berjalan sesuai harapan. Hampir seluruh 

daerah kabupaten dan kota di Indonesia menghadapi masalah 

terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai 

kegiatan pembangunan didaerahnya. Hal ini disebabkan 

minimnya dana dan sumber-sumber dana di daerah yang dapat 

membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di 

daerah. 

Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 

dalam pelaksanaan era-otonomi daerah adalah menciptakan dan 

mengembangkan daya saing sumber daya manusia daerah.  Daya 

saing sumber daya manusia daerah dapat terbentuk dengan 

melakukan perkuatan perekonomian daerah. Dalam upaya 

penguatan perekonomian daerah, pihak eksekutif bersama 

legislatif menyusun mekanisme perumusan kebijakan yang 

akomodatif terhadap aspirasi masyarakat daerah, khususnya 
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pembangunan sumber daya manusia daerah tersebut. Hal ini 

dapat dibangun melalui inovasi kebijakan ketenagakerjaan, 

sehingga pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih bermakna. 

Kebijakan ketenagakerjaan daerah juga berpengaruh pada 

peningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

jangka panjang, semakin berkurangnya tingkat ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, meningkatnya 

profesionalisme aparatur pemerintah daerah, dan reformasi 

manajemen keuangan daerah dalam memacu terwujudnya 

perekonomian daerah yang maju, modern, tumbuh, dan 

berkembang untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa 

dalam menyongsong era perekonomian globalisasi.   

Tujuan Penulisan 
Tuntutan untuk mengubah struktur belanja setiap pemerintah 

daerah menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah 

yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dengan memperkuat 

struktur belanja daerah dapat meningkatkan kepercayaan 

publik. Hal ini penting karena anggaran yang digunakan oleh 

pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pembangunan 

daerah merupakan anggaran publik. Alokasi belanja yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus betul-

betul dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas yang produktif. 

Seiring dengan kebutuhan pembangunan yang dikeluarkan daerah 

terutama pembangunan sumberdaya manusia, maka salah satu 

upaya penting yang dilakukan daerah adalah dengan 

pemahaman persepsi dan peningkatan kemampuan 

operasionalisasi.  Oleh karena itu pada setiap bidang 

pembangunan memerlukan pendanaan untuk membiayai 

setiap rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan 
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ataupun yang akan dilaksanakan sehingga rencana 

pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah pun 

dapat sejalan dan mempunyai benang merah yang sama. 

Peningkatan belanja Pemerintah dari tahun ke tahun memiliki 

implikasi terhadap makro ekonomi sektor riil yang berpengaruh 

pada konsumsi, investasi dan pada gilirannya berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan sumberdaya 

manusia. Hal ini idealnya diikuti dengan pola penyerapan dana 

yang responsif terkait peran APBD sebagai stimulus 

pertumbuhan ekonomi untuk mencerdaskan masyarakat 

daerah. Namun, fenomena kecenderungan penyerapan 

anggaran yang masih tereskalasi pada akhir tahun menunjukkan 

kurang optimalnya pelaksanaan anggaran. 

Pada sisi lain, daya saing suatu daerah ditentukan oleh kualitas 

sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan investasi 

sumber daya manusia melalui penyediaan layanan dasar. Bentuk 

investasi tersebut salah satunya berasal dari belanja publik. 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pola struktur belanja 

daerah (APBD Provinsi) terhadap pelayayan dasar dalam upaya 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Riau. 

Rational dan Ruang Lingkup 
Kegiatan kajian ini dilaksanakan di Provinsi Riau, sebahagian 

besar objek kajian berada di kota yang menjadi pusat Provinsi 

Riau karena pusat pengendalian fiskal daerah dan keuangan 

daerah berada ini. Pertimbangan lainnya untuk terpilihnya 

kajian di daerah ini adalah karena : (a) provinsi Riau adalah salah 

satu yang menjadi sorotan daya serap APBD rendah; (b)sejak 

tahun 2012-2014 Pemerintah Provinsi Riau mempunyai Silpa 

sebesar Rp1,9 triliun dan Rp1,4 triliun serta Rp3,9 triliun; (c) 
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selama ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau berada di atas 

pertumbuhan nasional, sedangkan saat ini terendah di pulau 

Sumatera. Selain itu Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang 

selalu menerima Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang besar 

tetapi tingkat perkembangan kualitas sumber daya manusia dan 

ketenagakerjaan masih jauh tertinggal. 

Metodologi 
Kajian ini memerlukan data primer dan sekunder. Untuk data 

primer pengumpulan data dilakukan dengan  metode Rapid Rural 

Appraisal (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk 

mendapatkan data/informasi dan penilaian (assesment) secara 

umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Kelebihan 

pendekatan ini adalah kajiannya bisa mencakup daerah yang 

lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan 

informasi yang luas secara umum. Pengumpulan informasi dan 

data dilakukan secara fleksibel, tidak terikat secara kaku dengan 

kuesioner. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan 

terbatas pada informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan 

tujuan  penelitian. Namun dilakukan dengan lebih mendalam 

dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan 

informasi yang lengkap tentang sesuatu hal. Disamping itu, 

analisis dokumen merupakan bentuk kajian kualitatif diamana 

penulis menginterpretasikan dokumen dalam rangka mendalami 

informasi terkait topik kajian yang menjadi topik pembahasan. 

Pembahasan tulisan ini dilaksanakan dengan menganalisis 

dokumen fiskal tahunan daerah selama 5(lima) tahun terakhir 

mengenai prioritas dan program daerah menyangkut hubungan 

fiskal dan pembangunan sumberdaya manusia kemudian 

membandingkannya dengan permasalahan atau tantangan 
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daerah. Pembandingkan ini dalam upaya untuk mengetahui 

apakah dokumen kebijakan daerah terkait kebijakan fiskal sudah 

berpihak pada pembangunan sumberdaya manusia, dan juga 

dalam upaya menjawab permasalahan pembangunan daerah. 

Simpulan dan Rekomendasi Kebijakan 
Sinkronisasi antara APBN dan APBD sangat diperlukan agar 

tercapai anggaran yang efektif, efisien, optimal dan produktif. 

Sinkronisasi dilakukan mulai dari perencanaan dan 

penganggaran dengan pendekatan lebih fokus pada program/ 

kegiatan (money follows program) yang terkait langsung dengan 

prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi 

masyarakat. Sinkronisasi juga diperlukan untuk menghindari 

adanya tumpang tindih dalam pembangunan. Perekonomian 

Provinsi Riau tahun 2017 yang diukur berdasarkan PDRB atas 

dasar harga konstan 2010 mencapai Rp471,42 triliun atau 

tumbuh 2,71%. Anggaran Belanja Daerah tahun 2017 mengalami 

penurunan dibanding Anggaran Belanja Daerah tahun 2016 

yaitu Rp35,44 triliun. Penyebab berkurangnya Anggaran Belanja 

Daerah adalah menurunnya Alokasi Belanja Modal pada tahun 

2017 dibanding tahun 2016 sebesar Rp1,1 triliun. Secara agregat 

rasio kemandirian tahun 2017 terhadap total pendapatan daerah 

sebesar 19,23%, menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 

22,82%. Berbanding terbalik dengan rasio PAD, rasio dana 

transfer pada tingkat 6,66 poin dibandingkan tahun sebelumnya. 

Rasio PAD di Provinsi Riau menurun dan rasio dana transfer 

naik. Hal ini berarti tingkat kemandirian keuangan daerah 

semakin baik dan besar. Namun jika dibandingkan dengan PDRB, 

rasio pada tahun 2017 hanya sebesar 0,74% yang 
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menggambarkan kontribusi perekonomian belum signifikan 

terhadap penerimaan PAD di Provinsi Riau. 

Secara agregat total APBD tahun anggaran 2017 di Provinsi Riau 

nilainya cukup besar. Estimasi pendapatan sebesar Rp32,38 

triliun, mengalami kenaikan Rp2,42 triliun atau 5,27% 

dibandingkan tahun 2016. Pagu belanja sebesar Rp33,84 triliun, 

turun Rp1,60 triliun atau 4,70% dibandingkan tahun 2016. Dari 

pemda-pemda di Indonesia, pemda di Provinsi Riau termasuk 

pemda yang menganggarkan defisit anggaran. Profil agregat 

APBD Provinsi Riau tahun 2017 tersaji pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Profil APBD Provinsi Riau Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 
(dalam miliar rupiah) 

URAIAN 2016 2017 

Pendapatan Daerah 30.763,21 32.384,31 

Pendapatan Asli Daerah 6.119,15 7.390,51 

Pendapatan Transfer 21.894,04 24.731,39 

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 2.750,02 227,11 

Belanja Daerah 35.437,75 33.845,78 

Belanja Operasi 21.912,62 22.040,43 

Belanja Modal 8.482,35 7.380,36 

Belanja Tidak Terduga 78,32 41,00 

Transfer/Bagi Hasil Ke Daerah 4.964,47 4.383,99 

Surplus/Defisit (4.674,55) (1.461,46) 

Pembiayaan Daerah 4.899,87 1.874,23 

Penerimaan Pembiayaan 5.027,22 1.909,57 

Pengeluaran Pembiayaan 127,35 35,34 

SILPA 225,33 412,76 
Sumber :LKPD se-Provinsi Riau, 2018 
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Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-

masing pemda tahun 2017, secara agregat Anggaran Belanja 

Daerah Provinsi Riau adalah sebesar Rp33,85 triliun. Anggaran 

Belanja Daerah tahun 2017 mengalami penurunan dibanding 

Anggaran Belanja Daerah tahun 2016 yaitu Rp35,44 triliun. Di 

antara penyebab berkurangnya Anggaran Belanja Daerah 

adalah menurunnya Alokasi Belanja Modal pada tahun 2017 

dibanding tahun 2016 sebesar Rp1,1 triliun.   

Pembiayaan bersih agregat tahun 2017 berjumlah Rp1,80 triliun. 

Total penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,830 triliun dan 

sebagian besar berasal dari penggunaan SILPA tahun 

sebelumnya yang mencapai Rp1,826 triliun dan sisanya berasal 

dari penerimaan kembali piutang dan penerimaan kembali 

investasi non permanen lainnya. Artinya, di Provinsi Riau tidak 

terdapat pinjaman daerah atau obligasi daerah yang dilakukan 

tahun 2017. 

Apabila dilihat dari penggunaan pengeluaran pembiayaan, 

seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Riau tidak memiliki 

pinjaman karena tidak terdapat pengeluaran untuk pelunasan 

pinjaman atau obligasi daerah. Pengeluaran pembiayaan hanya 

berupa penyertaan modal/investasi ke BUMD. Hal ini berarti 

tidak ada belanja bunga yang dibayarkan untuk membayar 

bunga pinjaman, sehingga keseimbangan primer (selisih antara 

total pendapatan daerah belanja daerah selain belanja bunga) 

sama dengan surplus/defisit anggaran. 
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Tabel 2. Perkembangan Defisit dan Pembiyaan Daerah di Provinsi 
Riau Tahun 2016-2017 (dalam miliar rupiah) 

Uraian 2017 2016 

Pendapatan Daerah 27.218,34 26.703,22 

Belanja Daerah 28.958,48 29.730,66 

Surplus (Defisit) (1.740,14) (3.027,45) 

Pembiayaan 1.796,76 4.931,64 

Penerimaan Pembiayaan 1.829,81 5.020,90 

Pengeluaran Pembiayaan 33,06 89,26 

SILPA 56,62 1.904,19 
 Sumber: LRA Pemda 

 

Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap total PAD 

terbesar di Provinsi Riau tahun 2017, yaitu sebesar 65%. Pajak 

daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang 

dipungut oleh Pemerintah Provinsi.  Pendapatan yang 

memberikan kontribusi PAD terbesar kedua adalah lain-lain 

PAD yang sah sebesar 25%. Pendapatan ini berasal dari hasil 

penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, 

pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing, maupun komisi, potongan, ataupun 

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan 

barang dan/atau jasa oleh Daerah. 

Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan asli daerah yang 

terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari 

laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.  

Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja 

modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik 

semakin baik. Akan tetapi yang terjadi adalah peningkatan 



 

 
 175 

pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran 

belanja modal yang signifikan. 

Keadaan pada kabupaten/kota di provinsi Riau, menunjukkan 

bahwa persentase PAD terhadap APBD sangatlah rendah, rata-

rata persentase PAD hanya sebesar 7,64% dari total APBD. 

Sementara di sisi lain, untuk melaksanakan pembangunan 

diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik 

dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. 

Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus 

dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan 

tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat 

untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar 

daerah, serta mendorong timbulnya inovasi, maka Pemerintah 

Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan 

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak tergantung pada 

transfer dari pemerintah pusat. 

Indeks kapasitas fiskal daerah rata-rata di Provinsi Riau sebesar 

1,2 pada tahun 2017, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya 

yang mencapai 1,43. Indeks tertinggi berada di Kabupaten 

Bengkalis sebesar 2,69 (kategori sangat tinggi).  Hal ini didukung 

oleh penerimaan DBH di Bengkalis yang terbesar di Riau hingga 

mencapai Rp2 triliun yang berasal dari bagi hasil sumber daya 

alam. Sementara itu indeks terendah berada di Kabupaten 

Kuantan Singigi sebesar 0,43 dengan kategori sangat rendah. 
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Indeks yang rendah ini beberapa penyebabnya adalah kecilnya 

realisasi PAD dan DBH tahun 2017 serta besarnya belanja 

pegawai dan tingkat kemiskinan yang mencapai 9,85% jauh di 

atas rata-rata provinsi sebesar 7,98%. Semua Pemerintah Daerah 

di Provinsi Riau memiliki hasil penilaian kesehatan fiskal daerah 

di level 2 atau kurang, karena semua nilai akhir berada di rentang 

41-60. Nilai tertinggi berada di Pemprov Riau sebesar 57, 

sedangkan nilai terendah sebesar 41 berada di Kabupaten Siak. 

Capaian indeks pembangunan manusia Provinsi Riau berada di 

atas capaian rata-rata nasional. Pada tahun 2015 capaiannya 

mencapai 70,84, sementara di tahun 2016 meningkat jadi 71,20, 

dan meningkat lagi menjadi 71,79. Peningkatan capaian ini 

seiring dengan capaian di tingkat nasional di mana setiap tahun 

meningkat sekitar 0,2 – 0,6 poin 

Grafik 1. Perkembangan IPM Provinsi Riau Periode 2015-2017 

 
 Sumber: BPS, 2015-2017 

 

Capaian IPM ini menduduki peringkat kedua di regional 

Sumatera setelah IPM Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 

73,99 dan berada pada peringkat keenam di tingkat nasional. 

Secara nasional, IPM tertinggi diraih oleh DKI Jakarta sebesar 

79,60, diikuti oleh DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur, dan 
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Kepulauan Riau, masing-masing sebesar 78,38 dan 74,59. Unsur 

yang menunjang kenaikan IPM Provinsi Riau tahun 2017 adalah 

angka harapan hidup saat lahir meningkat 0,04 tahun, harapan 

lama sekolah meningkat 0,12 tahun, rata-rata lama sekolah 

meningkat 0,10 tahun, dan pengeluaran perkapita disesuaikan 

meningkat sebesar Rp101.000. 

Grafik 2. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 

2015-2017 

 
Sumber: BPS, 2015-2017 

 

Di Provinsi Riau, capaian IPM tertinggi masih diraih oleh Kota 

Pekanbaru dengan capaian 79.32 pada tahun 2015 dan 79.97 pada 

tahun 2017. Sementara nilai IPM terendah berada di wilayah 

Kabupaten Kepulauan Meranti dengan capaian hanya 64.70 di 

tahun 2017, meningkat dari 63.25 pada tahun 2015. Secara umum, 

seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau mengalami 

peningkatan nilai IPM pada periode 2015-2017. Dengan 

demikian, terdapat rentang IPM sangat tinggi sebesar 12.57 yang 
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menunjukkan adanya ketimpangan antardaerah dalam hal 

capaian pembangunan manusia. Kabupaten Kepulauan Meranti 

masih menjadi kabupaten dengan capaian IPM terendah karena 

akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan di 

kabupaten tersebut masih sangat terbatas. Kondisi geografis dan 

distribusi infrastruktur layanan dasar dan angka kemiskinan 

yang tinggi masih menjadi penghambat capaian IPM di sana. 

Di bidang pendidikan, selama tahun 2015-2017 indikator rata-

rata lama sekolah di Provinsi Riau berada di atas rata-rata 

nasional. Perkembangan indikator ini cukup positif karena 

mengalami peningkatan setiap tahun, sebesar 0,1-0,2 poin per 

tahun. Pada tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk Riau 

adalah 8.49 tahun. Kemudian angka ini naik menjadi 8,59 tahun 

pada 2016. Pada tahun 2017, indikator ini mengalami 

peningkatan lagi menjadi 8,76 tahun. 

Grafik 3. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Riau 
Periode 2015-2017 

 
Sumber: BPS, 2015-2017 
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Rasio sekolah dasar (SD) di Provinsi Riau adalah sebesar 26,27. 

Sementara itu, rasio SMP adalah 41,90 dan SMA sebesar 73,32. 

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi sekolah di Provinsi Riau 

masih belum merata. Terkait kelembagaan, sebelum 

kewenangan pendidikan menengah ditarik ke tingkat provinsi, 

cakupan pengawasan lebih dekat karena dilakukan langsung 

oleh dinas di kabupaten/kota. Sehingga, saat ini makin sulit bagi 

pemerintah daerah untuk memastikan rasio sekolah yang masih 

terbatas tersebut. 

Total pagu belanja sektor pendidikan di Provinsi Riau tahun 2017 

berjumlah Rp5,94 triliun atau 23,63% dari total pagu belanja 

APBN dan APBD.  Angka porsi sektor pendidikan di atas 20% 

yang berarti bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan 

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengharuskan pemerintah mengalokasikan belanja pendidikan 

minimal 20% dari total pagu belanja. Untuk mengetahui seberapa 

besar perhatian pemerintah untuk meningkatkan pendidikan 

masyarakat, digunakan rasio belanja pendidikan terhadap 

jumlah penduduk per penduduk. Semakin besar nilainya, 

semakin besar belanja pendidikan yang dikeluarkan untuk 

meningkatkan pendidikaan satu orang penduduk di daerah 

tersebut.  
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Grafik 4. Rasio Belanja Pendidikan Per Jiwa Kabupaten/Kota di 
Provinsi Riau Tahun 2016 dan 2017 

 
Sumber: LKPK Provinsi Riau Tahun 2016 dan 2017  

 

Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2017 belanja 

pendidikan terbesar berada di Kabupaten Bengkalis sebesar 

Rp1,68 juta per jiwa, naik dibanding tahun sebelumnya yang 

hanya Rp1,37 juta per jiwa. Sementara itu, belanja pendidikan 

perkapita terkecil berada di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 

Rp0,83 juta per jiwa.  

Di Provinsi Riau, jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 

tenaga medis cukup mengalami peningkatan selama 2015-2017. 

Namun, perkembangannya tidak sesignifikan capaian di tingkat 

nasional. Jumlah puskesmas dengan minimum 5 tenaga medis di 

tahun 2015 sebanyak 33 unit, kemudian naik menjadi 57 unit di 

2016.  Angka ini bertambah lagi menjadi 78 unit di tahun 2018. 

Sementara berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (2017), 

terdapat 215 puskesmas di Provinsi Riau dengan rincian 135 unit 

puskesmas non rawat inap, dan 80 puskesmas rawat inap. 

Distribusi puskesmas dengan layanan 24 jam masih jadi kendala 

bagi masyarakat. Di Kabupaten Indragiri Hilir misalnya, jarak 
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pusat kota dengan desa terjauh dapat mencapai 4 jam perjalanan. 

Sementara puskesmas di desa tidak beroperasi 24 jam. Sehingga, 

masyarakat akan sangat kesulitan untuk berobat segera ketika 

dibutuhkan. Rasio puskesmas per 30.000 penduduk tertinggi 

terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu sebesar 2,06 dan 

rasio puskesmas per 30.000 penduduk terendah terdapat di 

Kabupaten Bengkalis sebesar 0,58. Pada tahun 2017 jumlah 

puskesmas yang melayani perawatan inap di Provinsi Riau 

sebanyak 80 unit dan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 

puskesmas yang tidak melayani perawatan inap, yaitu 135 unit. 

Dari total 215 unit puskesmas yang terdapat di Provinsi Riau, 

Kabupaten Kampar memiliki jumlah puskesmas terbanyak, yaitu 

31 unit, sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota 

Dumai memiliki jumlah puskesmas paling sedikit, yaitu masing-

masing 9 unit. 

Pada sisi lain, total pagu belanja sektor kesehatan di Provinsi Riau 

tahun 2017 berjumlah Rp2,47 triliun atau 9,83% dari total pagu 

belanja APBN dan APBD. Porsi bidang kesehatan sesuai 

peraturan perundangan adalah sebesar 5% untuk APBN dan 10% 

untuk APBD  
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Grafik 5. Rasio Belanja Kesehatan per Jiwa Kabupaten/Kota di 
Provinsi Riau Tahun 2016 dan 2017 
 

 
Sumber: LKPK Provinsi Riau Tahun 2016 dan 2017  

 

Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2017 belanja 

kesehatan terbesar berada di Kota Dumai sebesar Rp0,99 juta per 

jiwa, naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp0,98 juta 

per jiwa. Sementara itu, belanja kesehatan perkapita terkecil 

berada di Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp0,18 juta per jiwa.  

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau pada bulan Agustus 2017 

berjumlah 2,97 juta orang, turun 22,37 ribu orang dibanding 

tahun lalu. Angka ini terbagi menjadi penduduk bekerja 

sebanyak 2,78 jiwa yang naik 15,08 ribu orang dan penduduk 

tidak bekerja atau pengangguran sebanyak 184,56 ribu orang 

atau turun 37,44 ribu orang dibanding tahun 2016. Sejalan 

dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) juga turun 2,25 poin menjadi 64,00%. 

Penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan potensi 

ekonomi dari sisi supply tenaga kerja. Terdapat perbedaan TPAK 

antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2017, TPAK laki-

laki sebesar 83,45 persen sementara TPAK perempuan hanya 
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43,43 persen. TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 

3,37 poin dan TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,20 

poin. 

Tabel 3. Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Periode 
2014-2017 

Uraian 2014 2015 2016 2017 

Angkatan Kerja (jiwa)  2,70 2,77 2,99  2,97 

Bekerja  2,52 2,55 2,77 2,78 

Tidak Bekerja  0,18 0,21 0,22 0,18 
Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja/TPAK (persen)  63,31 63,22 66,25  64,00 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka/TPT (persen)  6,56 7,83 7,43 6,22 

TPT Indonesia  5,50 5,61 5,33 5,50 

Rata-Rata TPT di Sumatera  5,84 6,43 5,25 5,12 
 Sumber: BPS Provinsi Riau  

 

Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan 

kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat 

pengangguran. Meskipun demikian, rendahnya daya saing 

penduduk lokal masih menjadi penghambat atas penyerapan 

tenaga kerja. Angka partisipasi angkatan kerja tidak bisa ditekan 

secepat-cepatnya, karena sifatnya orang Melayu “cepat merajuk”. 

Rekomendasi Kebijakan 
1) IPM di Provinsi Riau berada di atas IPM nasional. Namun, 

terjadi kesenjangan antar daerah, sehingga, diperlukan 

langkah-langkah mengurangi gap tersebut agar dapat 

terjadi pemerataan pembangunan di setiap daerah dan 

juga dapat meningkatkan IPM masing-masing daerah. 
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Tidak terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia.  Hal ini berarti bahwa 

dengan Desentralisasi Fiskal yang kuat belum tentu dana 

yang terdapat di Desentralisasi Fiskal tersebut akan 

dialokasikan ke Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini 

tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia dibeberapa 

daerah masih terlihat kecil atau tidak begitu optimal 

dalam peningkatan kesejahteraan Pendidikan, Kesehatan 

dan Hidup layak di masing- masing kabupaten/kota.  

2) Ruang fiskal di Provinsi Riau agar lebih diperbesar 

melalui efisiensi belanja supaya dapat digunakan untuk 

membiayai belanja modal pembangunan sumberdaya 

manusia yang sangat menunjang kegiatan perekonomian 

daerah.  Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia masih rendah.  Artinya, Belanja 

Modal yang kuat belum tentu dana yang terdapat pada 

Belanja Modal tersebut akan dialokasikan untuk 

Pembangunan Sumberdaya Manusia. Terlihat bahwa 

Indeks Pembangunan Manusia dibeberapa daerah masih 

terlihat timpang antar daerah atau tidak begitu optimal 

dalam peningkatan kesejahteraan Pendidikan, Kesehatan 

dan Hidup layak di masing- masing Daerah  Hal ini 

berarti Dana yang ada didalam Desentralisasi fiskal yang 

dialokasikan ke belanja modal untuk keperluan Indeks 

Pembangunan manusia tidaklah sepenuhnya dapat 

dialokasikan secara optimal. 

3) Sinkronisasi APBN dan APBD agar terus diupayakan, 

sehingga dapat menghindari overlapping dan 

overbudgeting kegiatan progam dan pembangunan. Oleh 
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karena itu dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang lebih 

intensif dari para pemangku kepentingan. Kenaikan 

besaran Dana Alokasi Umum menyebabkan Indeks 

Pembangunan Manusia membesar. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi Dana Alokasi Umum ternyata dapat 

mendorong Indeks Pembangunan di daerah Riau. 

Keadaan ini dikarenakan Pemerintah dapat 

mengalokasikan dana alokasi umum secara baik dan tepat 

sasaran, sehingga Indeks Pembangunan Manusia yang 

terdapat di Provinsi Riau melalui Dana Alokasi Umum 

berjalan sesuai arahan.  

4) Sebaiknya Dana yang ada dipemerintah daerah untuk 

dapat dialokasikan untuk kesejahteraan Masyarakat. 

Pemerintah di Riau agar dapat mendirikan fasilitas-

fasilitas yang memadai yang berhubungan dengan 

Pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan agar 

terciptanya kehidupan yang layak didalam masyarakat, 

Satuan kerja di pemerintah pusat maupun daerah 

diharapkan agar selalu melakukan upaya-upaya untuk 

mempercepat realisasi penyerapan anggaran baik yang 

bersumber dari APBD maupun APBN, sehingga dana 

tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi 

perekonomian di Provinsi Riau. Kinerja perencanaan 

anggaran juga hendaknya dapat lebih ditingkatkan, 

pemerintah daerah diharapkan dapat mengubah 

kebiasaan lambat dalam proses penyelesaian APBD 

5) Diperlukan piranti peraturan daerah yang merupakan 

usulan dari eksekutif dalam memperkecil tingkat 

pengangguran tenaga kerja tempatan. Kebijakan tersebut 
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difokuskan pada bebrapa faktor dalam peningkatan mutu 

tenaga kerja tempatan segabai berikut : (a) besarnya 

angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja; 

(b) struktur lapangan kerja tidak seimbang; (c) kebutuhan 

jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan penyediaan 

tenaga terdidik tidak seimbang; (d) adanya 

kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan 

aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur 

tenaga kerja indonesia; (e) penyediaan dan pemanfaatan 

tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. 
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DAMPAK ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR 
FISIK PENDIDIKAN, NON FISIK PENDIDIKAN 
TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DALAM 
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA DI PROVINSI MALUKU 

 
Dr. Teddy Christianto Leasiwal, SE., M.Si 
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Maluku 

 

Abstrak 
Salah satu progam pemerintah daerah dan pusat untuk 

meningkatkan mutu pendidikan terutama sumberdaya manusia 

adalah pengalokasian anggaran pendidikan. Dan hal ini dapat dilihat 

besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah 

provinsi maluku untuk pendidikan. Di Provinsi Maluku sendiri dapat 

dilihat bahwa disparitas Pendidikan antar wilayah cukup tinggi. 

Kota Ambon selain sebagai pusat pemerintahan dan pusat 

perekonomian memiliki komposisi demografi dari sisi Pendidikan 

yang cukup baik di mana 45.24% masyarakatnya telah menamatkan 

Pendidikan sekolah menengah atas, serta 15.5 % merupakan 

masyarakat dengan Pendidikan tinggi (D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3), 

sementara pada 10 kabupaten/kota lainnya tidak ada yang memiliki 

penduduk yang memiliki Pendidikan tinggi lebih dari 10%. 

Pendidikan yang tidak merata, baik dari sisi infrastruktur, sisi 

ketersediaan guru serta kualitas guru juga memberikan pengaruh 

pada kualitas dan kuantitas tenaga kerja terdidik di Maluku.  Kondisi 

empirik diatas menggambarkan bahwa Pendidikan tenaga kerja 
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Maluku masih rendah, kemudian ketersedian infastruktur fisik 

maupun non fisik Pendidikan masih rendah juga. Semuanya 

menjadikan Maluku memiliki produktivitas yang rendah dan 

berdampak juga bagi rendahnya daya saing Provinsi Maluku. 

Upaya pengembangan sumber daya manusia di Maluku selain APK, 

PAJ, dan rasio, juga menyangkut Alokasi anggaran pendidikan yang 

di alokasikan oleh pemerintah provinsi Maluku untuk 

mengembangkan pendidikan yang pada akhirnya bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja di Maluku. 

Pemerintah provinsi Maluku diharapkan untuk mampu mengelola 

anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus 

(DAK) 2017 sekitar 80 miliar dan terus mengalami peningkatan pada 

tahun 2018, untuk membangun sarana infrastruktur yang masih 

minim. Sampai saat ini masih banyak ditemukan sekolah-sekolah 

pada 11 kabupaten/kota di Maluku yang tidak memiliki ruang 

perpustakaan, ruang laboratorium atau kekurangan ruang kelas. 

Kondisi ini juga diperparah dengan terbatasnya tenaga guru yang 

diakibatkan penyebaran tenaga guru yang tidak merata karena lebih 

terfokus pada pusat-pusat ibu kota kabupaten, sedangkan jumlah 

guru di kecamatan dan daerah terpencil justru lebih sedikit.  

Kata Kunci:  Anggaran Infrastruktur Fisik Pendidikan, Non Fisik 
Pendidikan, Pendidikan, Produktivtas    

       

1.1 Pendahuluan 
Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya 

manusia yang harus lebih diprioritaskan sejajar dengan investasi 

modal fisik karena pendidikan merupakan investasi jangka 

panjang. Di mana nilai balik dari investasi pendidikan (return on 
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investment = ROI) tidak dapat langsung dinikmati oleh investor 

saat ini, melainkan akan dinikmati di masa yang akan datang.  

Salah satu progam pemerintah daerah dan pusat untuk 

meningkatkan mutu pendidikan terutama sumber daya manusia 

adalah pengalokasian anggaran pendidikan. Dan hal ini dapat 

dilihat besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah 

daerah provinsi maluku untuk pendidikan. 

Selain sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan dalam 

rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia di Maluku, 

kebutuhan alokasi anggaran yang proporsional juga 

berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan di Maluku, 

karena dengan adanya anggaran yang disediakan maka dapat 

diasumsikan bahwa untuk pengembangan kualitas sumber daya 

manusia bukan saja dengan ketersediaan sarana parasana tetapi 

juga anggaran dari pemerintah daerah untuk pendidikan. 

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi tertua di 

Indonesia, provinsi ini ikut lahir bersama Negara Indonesia 

sebagai 4 provinsi awal pada saat itu, sehingga menjadi sebuah 

paradoks atau kontradiksi dengan realitas yang terjadi di hari ini, 

menjadi 4 provinsi termiskin di Indonesia serta provinsi dengan 

jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia, pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi di atas rata - rata nasional menjadi tidak 

begitu berarti dengan fakta-fakta tersebut. 

Data menunjukan bahwa dalam 7 tahun terakhir pertumbuhan 

IPM Maluku terus mengalami peningkatan walaupun selalu di 

bawah rata-rata nasional, di tahun 2016 sendiri Maluku berada 

pada peringkat 26 dari 34 Provinsi di Indonesia, peringkat 

pertama masih di pegang oleh Provinsi DKI Jakarta. IPM sendiri 
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diukur berdasarkan 3 Dimensi utama yaitu pendidikan, 

kesehatan, dan pengeluaran. Sementara pada tahun 2017 -2018, 

rata-rata IPM mengalami kenaikan namun tetap masih dibawah 

rata- rata nasional. Hal ini menunjukan bahwa saat ini Policy 

Maker di Maluku lebih cenderung mengejar pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi di banding dengan pemerataan 

pembangunan, sehingga kemudian menjadikan tidak meratanya 

pembangunan di Maluku dan disparitas antar wilayah semakin 

tinggi.  

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam 

pengembangan wilayah sekaligus melaksanakan pengentasan 

kemiskinan, karena dengan kualitas sumber daya manusia yang 

baik maka secara tidak langsung kualitas pembangunan wilayah 

juga akan ikut meningkat. Pendidikan sendiri memiliki 

hubungan yang positif dengan kualitas angkatan kerja suatu 

wilayah, karena pendidikan akan mampu menetukan posisi 

bekerja seseorang sekaligus pendapatan yang diterimanya 

(Thomas, Wang, Fan, & Bank, 2000). 

Di provinsi Maluku sendiri dapat dilihat bahwa disparitas 

pendidikan antar wilayah cukup tinggi. Kota Ambon selain 

sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian memiliki 

komposisi demografi dari sisi pendidikan yang cukup baik di 

mana 45,24% masyarakatnya telah menamatkan Pendidikan 

sekolah menegah atas, serta 15,5% merupakan masyarakat 

dengan pendidikan tinggi (D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3), sementara 

pada 10 kabupaten/kota lainnya tidak ada yang memiliki 

penduduk yang memiliki pendidikan tinggi lebih dari 10%.  

Pendidikan yang tidak merata, baik dari sisi infrastruktur, sisi 

ketersediaan guru serta kualitas guru juga memberikan 
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pengaruh pada kualitas dan kuantitas tenaga kerja terdidik di 

Maluku.  Kondisi empirik diatas menggambarkan bahwa 

Pendidikan tenaga kerja Maluku masih rendah, kemudian 

ketersedian infastruktur fisik maupun non fisik pendidikan 

masih rendah juga. Semuanya menjadikan Maluku memiliki 

produktivitas yang rendah dan berdampak juga bagi rendahnya 

daya saing provinsi Maluku. 

1.2 Ruang Lingkup 
Masalah-masalah yang dirumuskan merupakan masalah pokok 

yang merupakan dampak dari alokasi anggaran pemerintah bagi 

peningkatan produktivitas tenaga kerja di Maluku.  

Berdasarkan latar belakang kondisi empirik yang terjadi di 

Maluku, maka dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaruh alokasi anggaran Infrastruktur fisik 

pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja di 

Maluku? 

2) Bagaimana pengaruh alokasi anggaran infrastruktur non 

fisik pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja di 

Maluku? 
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Kerangka Pemikiran Kebijakan Anggaran Pendidikan Pemerintah 

Maluku dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Analisis Ekonomi 
Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu bagian 

penting dari pembangunan ekonomi nasional. Tujuan akhir dari 

pembangunan ekonomi tersebut adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia merupakan 

komponen utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Untuk itu UNDP (United Nations Developmen 

Programe) membentuk indikator bernama Human Development 

Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak 

pengukuran IPM diberlakukan orientasi pembangunan tidak 

hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi lebih kepada 

manusia sebagai elemen dasar untuk mencapai pembangunan 

yang berkelanjutan, (Bahrudin, 2011). Secara teknis IPM 

memberikan suatu ukuran gabungan pada tiga dimensi, yaitu : (1) 

umur panjang dan hidup sehat (life expectancy at birth), (2)  

pengetahuan (adult literacy rate) dan  rata-rata lama sekolah 

Anggaran 
Infrastruktur 

Non fisik 
Pendidikan  (X2 ) 

Anggaran 
Infrstruktur fisik 
Pendidikan (X1) 

Produktivitas 
Tenaga Kerja di 

Maluku  

 
Kebijakan Pemerintah 

Meningkatkan  Produktivitas 
Tenaga Kerja Maluku 

 

Kualitas SDM 
Maluku  
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penduduk dewasa (mean years schooling), (3) standar hidup layak  

(Purchasing Power Parity).  

Upaya peningkatan IPM di Indonesia dilakukan melalui 

instrumen kebijakan fiskal, di mana penyediaan pelayanan dasar 

dilaksanakan melalui mekanisme anggaran. Alokasi anggaran 

bidang pendidikan masuk dalam kategori belanja sosial. 

Realisasinya pemerintah daerah mempunyai kebijakan yang 

berbeda dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Hal ini 

dapat dilihat pada format penganggaran belanjanya pada bidang 

pendidikan, sehinga hasil yang diperoleh tiap-tiap daerah 

berbeda. 

2.1.1 Anggaran Pendidikan  
Kewajiban konstitusi dengan menetapkan porsi anggaran 

pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN 

memperlihatkan sifat pendidikan yang demikian penting bagi 

perjalanan bangsa ke depan, dengan mempersiapkan kualitas 

manusia Indonesia yang mampu secara teknis membangun 

negara dan berkompetisi melalui pengembangan teknologi 

dengan memperhatikan sisi akhlak mulia dan produktivitas. 

Definisi senada dikemukakan oleh Mondy and Noe (1990:270) 

sebagai berikut: “Human resource development is a planned, 

continuous effort by management to improve employee competency 

levels and organizational performance through training, education, 

and development programs” Pada hakekatnya pengembangan 

sumber daya manusia diarahkan untuk perubahan-perubahan 

yang terjadi di sekitar aktivitas produksi dan aktivitas ekonomi 

sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja di Maluku. 

Sementara alokasi anggaran pendidikan yang di alokasikan oleh 

pemerintah provinsi Maluku untuk mengembangkan 



 
 196 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan  

Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 

pendidikan yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas dari tenaga kerja di Maluku:                       

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Alokasi Anggaran Pendidikan Dari APBD  
Di Provinsi Maluku, 2008-2018  

TAHUN Laju Pertumbuhan (%) 
2008 0 

2009 97 

2010 94 
2011 98,4 

2012 75,6 

2013 62 

2014 110,7 

2015 91,4 

2016 42 

2017 106 

2018 97 
Sumber: data diolah, 2018, Pemprov Maluku 

 

Tabel 1 diatas menggambarkan jumlah anggaran yang 

dialokasikan pemerintah daerah untuk pendidikan. Angka ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai anggaran yang 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk kebutuhan pendidikan dan 

ini berarti semakin kepedulian pemerintah terhadap pendidikan 

di provinsi Maluku. Jumlah anggaran dari tahun 2008 – 2018 

mengalami peningkatan secara signifikan dan kenaikan jumlah 

anggaran ini akan mempengaruhi peningkatan sumber daya 

manusia. Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan 

diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan di provinsi  

Maluku.  
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Pendidikan daerah provinsi Maluku mempunyai visi 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat 

dan berwibawa untuk memberdayakan semua masyarakat 

Maluku berkembang menjadi manusia yang berkualitas 

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah. 

2.1.2 Pengalokasian Kegiatan/Dana APBD Dalam Menunjang 

Program Pendidikan Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 

 
Gambar 1 Perbanding Jumlah Kegiatan dan Dana Sesuai dengan 
Pilar Utama Pembangunan Pendidikan di Provinsi Maluku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Sumber: Pemprov Maluku 2018 
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Tahun 2014-2019 Provinsi Maluku memiliki 14 program dengan 

198 Kegiatan dan lebih mengutamakan kegiatan dengan pilar 

peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan yaitu 

sebesar 46,96%, sedangkan perluasaan dan pemerataan akses 

sebesar 21,71% dan kegiatan dengan pilar tata kelola sebesar 

31,31%. Secara khusus program pada bidang pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah dan bidang 

kebudayaan dengan 152 kegiatan yang terdiri dari 54 kegiatan 

menunjang pilar peningkatan mutu, relevansi dan daya saing 

pendidikan yaitu sebesar 54,60%, dan 27,63% merupakan 

kegiatan yang memperkuat pilar pemerataan dan perluasan 

akses, sedangkan 17,10% kegiatan yang memperkuat berdirinya 

pilar tata kelola. Khusus bagian sekretariat ternyata sebagian 

besar kegiatan adalah penunjang pilar tata kelola, akuntabilitas 

yaitu sebesar 78,72%, sedangkan peningkatan mutu sebesar 

21,28%. 

Jika dilihat dari jumlah dana sesuai dengan rencana pada tahun 

2014-2019 maka kegiatan penunjang pilar peningkatan mutu dan 

relevansi pendidikan sebesar 63,44%, sedangkan perluasan dan 

pemerataan akses sebesar 16,12% dan penunjang pilar tata kelola, 

akuntabilitas dan pencitraan publik sebesar 20,44%. 

2.2 Analisis 

2.2.1 Tingkat Pendidikan dan Sumber Daya Manusia 
Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang 

akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat 

pendidikan akan memberikan kontribusi yang kuat bagi 

peningkatan produktivitas seseorang. Sehingga pendidikan 

merupakan salah satu model atau jalan bagi manusia atau tenaga 
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kerja untuk meningkatkan produktivitasnya. Tingginya rata-

rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan 

bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. 

Manusia merupakan faktor yang paling dominan yang 

mempengaruhi pembangunan. Melihat sangat pentingnya 

sumber daya manusia dan pentingnya peningkatan kualitas 

sumber daya tersebut maka Theodore W. Schultz mempelopori 

agar sumber daya manusia diperhitungkan sebagai suatu modal 

tersendiri dalam ilmu ekonomi. Schultz dalam Syafii (2009) 

memiliki pendapat bahwa investasi sumber daya manusia 

mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih 

produktif.  

Menurut Kumar (2006) modal manusia sangat berhubungan 

dengan keterampilan dan pengetahuan yang terkandung pada 

manusia yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman yang akan berguna dalam produksi barang, jasa dan 

pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Oleh karena itulah 

maka kunci utama dari modal manusia adalah pendidikan 

dilengkapi oleh faktor lain diantaranya kesehatan, lingkungan 

kerja, dan faktor lainnya. 

Sementara itu kalau kita lihat kondisi Maluku berdasarkan data 

yang ada, maka terlihat bahwa rata–rata tingkat pendidikan 

angkatan kerja apalagi pendidikan tenaga kerja di Maluku masih 

cukup rendah. Hal ini mengindikasikan dan memberi “Sinyal” 

bahwa produktivitas tenaga kerja di Maluku masih rendah 

karena memiliki pengetahuan dan skill yang terbatas. 
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2.2.2 Anggaran Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Pendidikan  
Maluku merupakan salah satu provinsi dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun hasil pengukuran 

IPM provinsi Maluku masih sangat rendah. Pertumbuhan 

ekonomi provinsi Maluku yang tinggi sangat kontradiktif 

dengan IPM Maluku yang selalu dibawah nasional. Hal ini 

mengambarkan kinerja pembangunan manusia di provinsi 

Maluku belum optimal. Padahal secara umum total pengeluaran 

pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur 

kabupaten/kota di provinsi Maluku menunjukkan tren yang 

meningkat cukup signifikan setiap tahunnya (data BPS provinsi 

Maluku, 2017). Ini sebanding dengan tingkat pertumbuhan 

ekonomi provinsi Maluku yang memang terus meningkat setiap 

tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada keraguan 

pengaruh antara pengeluaran pemerintah dan hasil 

pembangunan manusia yang diharapkan. Keterkaitan antara 

pengeluaran pemerintah yang tinggi dan IPM yang belum 

optimal di provinsi Maluku, perlu dilihat bagimana hal ini bisa 

terjadi. Kondisi ketidaksinkronan antara pengeluaran 

pemerintah dan tingkat IPM di provinsi Maluku dapat menjadi 

jawaban dan penjelasan atas polemik antara pengaruh 

pengeluaran pemerintah dan tingkat IPM.  

Pendidikan selalu menjadi perhatian pemerintah karena melalui 

pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan 

dan itu menjadi modal utama dalam pembangunan nasional. 

Pendidikan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan 

dan memberikan keterampilan kepada seluruh masyarakat 

untuk mencapai potensi secara optimal. Penyelenggaraan 

pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani 
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kesenjangan budaya masyarakat melalui budaya belajar di 

sekolah. Gambaran umum mengenai pendidikan di provinsi 

Maluku tahun ajaran 2017/2018 memperlihatkan bahwa 

semakin tinggi usia sekolah dari penduduk usia sekolah semakin 

rendah presentase penduduk yang ikut berpartisipasi dalam 

bersekolah.  

Menurut Ace Suryadi (1999) tenaga kerja terdidik lebih 

produktif dibandingkan dengan angkatan kerja tidak terdidik. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan pekerja semakin tinggi tingkat produktivitasnya 

yang tercermin dalam penghasilan artinya tamatan pendidikan 

jenjang yang lebih tinggi menunjukan tingkat produktivitas rill 

yang lebih tinggi pula. Lebih lanjut Sadono Sukirno (2004) 

menyimpulkan pendidikan sejatinya merupakan suatu bentuk 

investasi sumberdaya manusia. Oleh sebab itu pemerintah perlu 

memprioritaskan perkembangan capaian pendidikan di Maluku.  

Pembangunan pendidikan di Maluku telah menunjukan ke arah 

lebih baik dengan fokus utama pada perluasan keterjangkauan 

layanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi 

pendidikan, serta penguatan manajemen tata kelola pendidikan. 

Kinerja capaian perluasan akses pendidikan yang 

mengambarkan aspek ketersediaan dan keterjangkauan layanan 

pendidikan bagi peserta didik sampai dengan saat ini 

menunjukan progress yang yang baik dan mengembirakan dan 

memposisikan Maluku pada kinerja pelayanan pendidikan yang 

baik di atas rata-rata nasional yang ditandai dengan capaian APK 

SD sebesar 114,99 %, APM SD sebesar 94,66 %, APK SMP sebesar 

98,57% dan APM SMP 92,07%, APK SMA/SMK sebesar 94,53% 
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dan AMP SMA/SMK sebesar 84,81% (Seri Analisis pembangunan 

wilayah Provinsi Maluku 2016/2017). 

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa 

rincian anggaran pengeluaran pemerintah pusat untuk bidang 

pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Amandemen UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa anggaran 

pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Angaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Keseriusan pemerintah pada sektor 

pendidikan ini terlihat pada alokasi dana APBN untuk sektor 

pendidikan yang mengalami kenaikan dari 416,1 triliun tahun 

2016 menjadi 416,7 triliun tahun 2017. Sementara APBD Maluku 

tahun 2017 sebesar 2,50 triliun dan transfer daerah untuk 

pendidikan 180 Miliar atau kontribusinya sebesar 24% jika 

ditambah dengan alokasi dana pendidikan dari pemerintah 

pusat. Sementara itu Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan 

untuk mampu mengelola anggaran pendidikan yang bersumber 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 sekitar 80 miliar dan terus 

mengalami peningkatan pada tahun 2018, untuk membangun 

sarana infrastruktur yang masih minim. Sampai saat ini masih 

banyak ditemukan sekolah-sekolah pada 11 kabupaten/kota di 

Maluku yang tidak memiliki ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium atau kekurangan ruang kelas. Kondisi ini juga 

diperparah dengan terbatasnya tenaga guru yang diakibatkan 

penyebaran tenaga guru yang tidak merata karena lebih terfokus 

pada pusat-pusat ibu kota kabupaten, sedangkan jumlah guru di 

kecamatan dan daerah terpencil justru lebih sedikit. 

Sementara itu infrastruktur fisik pendidikan seperti gedung 

sekolah, namun jumlah sekolah yang ada di Maluku tidak 
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sebanding dengan jumlah gedung sekolah, artinya 1 (satu) gedung 

dipakai bersama untuk lebih dari 1 (satu) sekolah dan ini terjadi 

untuk semua jenjang pendidikan. Selama tahun ajaran 2016/2017 

untuk tingkat sekolah TK jumlah sekolah sebanyak 90 gedung, 

ruang kelas sebanyak 240, murid sebanyak 3.283 dan guru 

sebanyak 310, SD sebanyak 1.221 sekolah dengan 2.442 gedung, 

SMP sebanyak 459 sekolah dengan 918 gedung dan SMA 

sebanyak 176 sekolah dengan gedung sebanyak 499 unit.  

Selain infrastruktur fisik pendidikan, infrasrtuktur non fisik 

pendidikan juga sangat mempengaruhi perkembangan 

pendidikan di Maluku seperti tenaga pengajar yaitu guru. 

Minimnya sarana pendidikan dan sumber daya yang dimiliki 

menjadi salah satu penyebab belum berkembangnya pendidikan 

di Maluku. Uji kompetensi terhadap guru di Maluku juga masih 

rendah dan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan itu 

sendiri. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya uji 

kompetensi guru adalah karena sumber daya manusia 

merupakan lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan 

yang dinilai masih rendah, belum adanya intervensi kebijakan 

pemerintah untuk program pelatihan dan pengembangan profesi 

guru, masih mininya pelatihan dan pengembangan profesi guru 

dalam struktur kebijakan daerah. Selain itu terjadi juga 

ketimpangan distribusi sarana dan prasarana pendidikan di 

kabupaten dan Kota di Maluku. Hal ini bisa dilihat dari 

kabupaten dan kota yang memiliki kelebihan guru jika 

dibandingkan dengan ketersediaan sekolah dan murid sehingga 

menyebabkan inefisiensi anggaran daerah dan sumber daya 

manusia. Selain itu terjadi kekurangan guru di beberapa 

kabupaten dan kota yang mengakibatkan proses belajar 

mengajar pada sekolah-sekolah tertentu menjadi tidak efektif. 
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2.2.3 Dampak Anggaran Pendidikan terhadap peningkatan 
Produktifitas Tenaga Kerja 
Hasil menunjukkan bahwa  anggaran pendidikan  yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Maluku belum cukup 

untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana prasarana 

pendidikan karena anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Daerah Maluku lebih difokuskan untuk pembangunan fisik 

seperti memperbaiki gedung sekolah, memperbaiki ruang kelas. 

Sedangkan sarana lain seperti sarana penunjang pembelajaran 

masih kurang di setiap jenjang pendidikan seperti buku-buku di 

perpustakaan sekolah, peralatan di laboratorium. Begitupulah 

dengan sarana penunjang proses belajar mengajar seperti metode 

pembelajaran, peralatan mengajar (media yang digunkan), 

sedangkan teknologi sudah semakin maju untuk kegiatan proses 

belajar mengajar di kelas. Dan itu sangat jelas nampak diberbagai 

jenjang pendidikan di provinsi maluku. Anggaran juga yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui SKPD untuk 

pengembangan tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan 

masih belum cukup. 

Dengan kata lain bahwa anggaran pendidikan yang digunakan 

untuk pembangunan fisik masih lebih dominan dibandingkan 

dengan yang non fisik. Sehingga dapat dikatakan anggaran 

pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Maluku tidak 

signifikan terhadap peningkatan sumber daya manusia 

khususnya produktivitas tenaga kerja di Maluku, walaupun 

setiap tahun anggaran itu meningkat.  

Beberapa penyebab tidak efektifnya anggaran pendidikan bagi 

produktivitas tenaga kerja di Maluku yang diindikasikan dengan 

tingkat pendidikan yang baik, adalah sebagai berikut:  
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1) Pengalokasian anggaran fisik masih terfokus pada wilayah 

perkotaan  saja atau yang dekat dengan kota. Padahal 

seperti kita ketahui bahwa tenaga kerja di Maluku 

sebagian besar berasal dari pedesaan, sehingga banyak 

tenaga kerja di Maluku merupakan tenaga kerja tidak 

terdidik. Dengan demikian telah terjadinya polarisasi 

(kutub pertumbuhan) di Kota Ambon, artinya bahwa 

perkembangan pendidikan terpusat di Kota Ambon 

karena memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang 

lebih lengkap dibandingkan dengan kabupaten-

kabupaten lainnya. 

2) Anggaran pendidikan non fisik, masih bertumpu pada 

peningkatan mutu belajar di wilayah perkotaan, pusat 

kabupaten dan pusat provinsi akibatnya sebaran tenaga 

pendidik tidak merata dan kualitas tenaga pendidik 

menjadi tidak merata, ini memberi dampak bagi 

rendahnya kualitas tenaga kerja terdidik yang dihasilkan. 

Karena seperti kita ketahui bahwa hampir 80% angkatan 

kerja di Maluku berasal dari wilayah pedesaan. Sehingga 

ketika terjadi perubahan struktur ekonomi Maluku dari 

tradisional ke ekonomi yang berbasis industri dan 

teknologi maka tenaga kerja yang tersedia menjadi 

“termarginal” dalam pasar kerja karena produktivitasnya 

yang rendah akibat dari tingkat pendidikan yang rendah. 

3) Sistem birokrasi distribusi anggaran yang masih belum 

berjalan dengan baik. Ini berhubungan dengan perilaku 

dari para pengelola anggaran. 
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3.1 Rekomendasi Kebijakan 
Akselerasi ekonomi Maluku yang semakin baik, pertumbuhan 

ekonomi yang stabil, kemudian ekonomi yang bergerak ke arah 

perubahan struktur ekonomi yang lebih dinamis dan maju, 

kesemuanya itu membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai 

skill, tingkat pendidikan dan perilaku yang baik sehingga 

produktivitasnya dapat tercapai secara maksimal. Oleh sebab itu 

alokasi anggaran pendidikan baik untuk infrastruktur fisik 

maupun infrastruktur non fisik, maka pemerintah daerah perlu 

melakukan beberapa hal yang dapat mendorong terciptanya 

kualitas sumber daya manusia di Maluku, yaitu:  

1) Pemerintah provinsi Maluku perlu menetapkan zona–

zona pendidikan berbasis kebutuhan pengembangan 

dan sektor potensial daerah, tujuannya adalah agar 

tenaga kerja yang dihasilkan atau yang diberi input 

pendidikan, dapat sesuai dengan apa yang menjadi 

kebutuhan pasar kerja di wilayah tersebut sehingga 

tenaga kerja yang terserap diharapkan akan lebih 

produktif.  

2) Pemerintah Provinsi Maluku melakukan pemetaan 

kebutuhan wilayah berdasarkan ketersedian 

infrastruktur pendidikan atau non infrastruktur 

pendidikan.  

3) Pemerintah Provinsi Maluku perlu melakukan 

kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan dengan 

menggunakan pola sebaran infrastruktur fisik dan non 

fisik pendidikan berbanding dengan angkatan kerja 
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yang ada pada suatu wilayah. Dengan tujuan terjadi 

pemerataan distribusi anggaran berbasis kebutuhan. 

4) Pemerintah Provinsi Maluku harus memperbaiki 

kualitas dari para birokrat dan pengelola anggaran. 

Dengan cara mengikutsertakan para birokrat pada 

pelatihan-pelatihan berbasis potensi dan kebutuhan 

daerah untuk meningkatkan hard-skill dan soft-skill 

para birokrat 
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Abstrak 
Dalam teori perdagangan internasional, aktivitas ekspor dapat 

dikaitkan dengan adanya learning by exporting dan self selection. 

Industri yang melakukan ekspor memiliki produktivitas yang lebih 

tinggi dibanding dengan industri yang tidak melakukan ekspor. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Van Biesebroeck (2003) di Afrika dan 

Kawasan Sub-Sahara yang menyimpulkan bahwa industri yang 

mengekspor memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan bagaimana tingkat produktivitas 

industri manufaktur di Indonesia, dengan membandingkan 

produktivitas eksportir dan non-eksportir. Fluktuasi pertumbuhan 

nilai ekspor di Indonesia mengindikasikan kemungkinan adanya 

permasalahan pada industri manufaktur. Penelitian ini menjelaskan 

mengenai: Pertama, bagaimana pertumbuhan produktivitas industri 

manufaktur yang eksportir dan non-eksportir di Indonesia. Kedua, 

menghitung Total Factor Productivity (TFP) dengan menggunakan 

Stochastic Frontier Analysis (SFA) untuk mengetahui dekomposisi 
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TFP industri manufaktur. Ketiga, bagaimana karakteristik 

produktivitas industri manufaktur yang masuk-keluar pasar ekspor 

(switcher). Data yang digunakan adalah data survei industri 

manufaktur menengah dan besar pada tahun 2009-2015. Hasilnya 

adalah, TFP industri manufaktur yang eksportir dan industri 

manufaktur yang masuk-keluar pasar ekspor (switcher) lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan industri manufaktur yang hanya menjual 

produknya di pasar domestik. Dalam penelitian ini juga ditemukan 

bahwa industri manufaktur di Indonesia yang masuk-keluar pasar 

ekspor (switcher) cukup besar, jika dibandingkan dengan industri 

manufaktur yang konsisten melakukan ekspor. Secara efisiensi, 

industri manufaktur yang switcher lebih efisien jika dibandingkan 

industri manufaktur eksportir. Permintaan pasar luar negeri dan 

biaya mungkin yang menyebabkan industri manufaktur lebih 

memilih untuk masuk-keluar pasar ekspor.  

Indonesia mengalami defisit neraca transaksi berjalan sejak tahun 

2014. Industri manufaktur merupakan industri yang potensial, di 

mana ekspornya dalam kategori non-migas masih mengalami 

pertumbuhan dan neraca perdagangannya surplus. Pengembangan 

industri orientasi ekspor dapat difokuskan juga pada pengembangan 

industri manufaktur yang masuk-keluar pasar ekspor. Diperlukan 

kajian ke depan yang lebih mendalam mengenai industri 

manufaktur dengan karakteristik ini. Sehingga dapat menjadi salah 

satu solusi dalam mengatasi permasalahan transaksi berjalan di 

Indonesia. 
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Pendahuluan 
Ekspor merupakan komponen yang secara signifikan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Peningkatan permintaan ekspor dapat 

menyebabkan peningkatan output dalam negeri, yang kemudian 

juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Peningkatan 

penyerapan tenaga kerja tersebut kemudian juga dapat 

mendorong pertumbuhan konsumsi (Mankiw, 2016). 

Produktivitas perusahaan eksportir dapat menggambarkan 

produktivitas sebuah negara (Fenstra, 2010). Kompetisi yang 

dihadapi perusahaan di pasar ekspor (luar negeri) lebih ketat 

dibandingkan dengan kompetisi yang dihadapi perusahaan yang 

hanya menjual produknya pada pasar dalam negeri, karena 

perusahaan eksportir harus bersaing dengan perusahaan dari 

negara-negara lainnya. Produktivitas merupakan kunci penting 

bagi perusahaan dalam berkompetisi dengan perusahaan 

lainnya. Karena produktivitas dapat menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mengolah inputnya menjadi 

output dalam proses produksi. Menurut Coelli, dkk (2005) 

produktivitas dapat didefinisikan sebagai rasio output yang 

dihasilkan terhadap input yang digunakan dalam proses 

produksi. Tingkat produktivitas perusahaan dapat menjadi 

indikator kualitas proses produksi baik dalam konteks negara 

maupun perusahaan. Produktivitas perusahaan terbentuk dari 

tiga komponen yakni efisiensi teknis dalam proses produksi, 

efisiensi dalam penggunaan input produksi, dan penggunaan 

teknologi seiring waktu. Semakin tinggi produktivitas 

perusahaan tumbuh, semakin besar keuntungan yang dapat 

dihasilkan. 
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Salah satu permasalahan dalam perekonomian Indonesia adalah 

defisit transaksi berjalan. Transaksi berjalan Indonesia 

mengalami defisit sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 (lihat 

Tabel 1). Tahun 2018 defisit transaksi berjalan terhadap GDP 

mencapai 3%. Rata-rata sejak tahun 2012 hingga 2018 Indonesia 

mengalami defisit 2,5% terhadap GDP. Artinya, perdagangan 

internasional Indonesia lebih banyak impor dibandingkan 

dengan ekspor. Jika membandingkan dengan kinerja transaksi 

berjalan di Kawasan ASEAN-5, pada tahun 2017 hanya Indonesia 

dan Filipina yang mengalami defisit transaksi berjalan. Tahun 

2017, Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan mencapai 

USD 16,2 miliar, sementara Filipina mengalami deficit sebesar 

USD 0,79 miliar. Malaysia, Thailand, dan Singapura mengalami 

surplus perdagangan.  

Tabel 1. Transaksi Berjalan di Kawasan ASEAN-5 (dalam USD Miliar) 

Negara 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Indonesia -24,42 -29,1 -27,51 -17,52 -16,95 -16,2 -31,06 

Malaysia 17,73 12,5 15,02 8,34 6,01 9,83 8,38 

Filipina 1,6 3,9 4,22 3,42 0,49 -0,79 - 

Singapura 50,42 50,9 60,23 53,07 59,16 54,45 63,78 

Thailand -1,5 -4,9 15,22 32,11 48,21 50,21 37,74 

Sumber: Bank Indonesia, 2019 
*merupakan data perkiraan 
 

Penyumbang defisit dalam transaksi berjalan Indonesia adalah 

komponen transaksi barang migas dan transaksi jasa. Untuk 

barang non-migas, perdagangan Indonesia mengalami surplus. 
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Pada tahun 2017 perdagangan barang non-migas di Indonesia 

mencapai surplus USD 25.264 Juta (Tabel 2).  

Tabel 2. Transaksi Berjalan Indonesia (USD Juta) 
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Transaksi 
Berjalan 5.144 1.685 -24.418 -29.109 -27.510 -17.519 -16.952 -16.196 -31.060 

 Barang 31.003 33.825 8.680 5.833 6.983 14.049 15.318 18.814 -431 

a. 
Nonmigas 26.750 32.866 11.950 13.777 17.304 19.023 19.516 25.264 11.166 

- Ekspor 120.208 151.366 149.766 146.706 145.008 130.541 130.188 151.429 161.082 

- Impor -93.458 -
118.500 

-
137.816 

-
132.928 

-
127.704 

-
111.518 

-
110.672 

-
126.164 

-
149.917 

b. Migas 3.232 -650 -5.239 -9.709 -11.830 -5.703 -4.772 -7.349 -11.587 

- Ekspor 28.658 38.067 35.571 33.588 28.752 17.184 12.916 15.573 17.642 

- Impor -25.426 -38.717 -40.810 -43.297 -40.582 -22.887 -17.688 -22.922 -29.229 

Jasa - 
jasa -9.791 -9.803 -10.564 -12.070 -10.010 -8.697 -7.084 -7.379 -7.101 

- Ekspor 16.670 21.888 23.660 22.944 23.531 22.221 23.324 25.328 27.932 

- Impor -26.461 -31.691 -34.224 -35.015 -33.541 -30.918 -30.407 -32.707 -35.034 

Sumber: Bank Indonesia, 2019 
*merupakan data perkiraan 
 

Perdagangan barang non-migas, sekitar 77% dari barang yang 

diperdagangkan merupakan barang hasil industri manufaktur 

(BPS, 2019). Pertumbuhan ekspor hasil industri manufaktur 

fluktuatif (Gambar 1). Pada beberapa tahun seperti 2009, 2012, 

2013, dan 2015, nilai ekspor barang industri manufaktur 

mengalami kontraksi. Pada tahun 2009 kontraksi nilai ekspor 

cukup dalam yakni mencapai 20%. Pertumbuhan ekspor barang 

industri manufaktur pada beberapa tahun terakhir yakni 2014 

hingga 2018 belum dapat mencapai tingkat yang sama dengan 

periode 2006-2012 (kecuali pada tahun 2009). 
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Gambar 1. Nilai Ekspor Barang Hasil Industri Tahun 2005 - 2018 

 
 Sumber: BPS, 2019 

 

Series pertama policy research reports World Bank (1993) 

menyebutkan bahwa terdapat dua kunci utama untuk 

menghindari lingkaran setan pada pengalaman suksesnya 

ekonomi kawasan Asia Timur, seperti Jepang. Kedua elemen 

tersebut adalah stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan 

ekspor yang tinggi. Kedua elemen kunci tersebut dapat 

mendorong ekonomi Asia Timur dari adanya akumulasi human 

capital, alokasi sumber daya yang efisien, dan pertumbuhan 

produktivitas yang tinggi. Penelitian ini menggambarkan tingkat 

produktivitas level industri manufaktur, yang dikelompokkan 

dalam aktivitas ekspornya.  

Fluktuasi nilai ekspor barang dan jasa menunjukan bahwa 

terdapat hal yang perlu diteliti lebih dalam pada industri 

manufaktur yang orientasi ekspor di Indonesia, yang juga dapat 

menggambarkan level produktivitas industri manufaktur di 
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16%14%14%

-20%

24%
20%

-6% -5%

5%

-10%

1%

12%

4%

-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

Hasil industri manufaktur (Ribu USD) Pertumbuhan (%)



 

 
 215 

manufaktur di Indonesia dapat dikelompokan dalam tiga 

kategori. Pertama, eksportir yaitu industri manufaktur yang 

secara konsisten dalam waktu pengamatan melakukan aktivitas 

ekspor. Kedua, industri manufaktur non-eksportir yang hanya 

menjual produknya di pasar dalam negeri. Dan yang ketiga, 

yakni switcher yaitu industri manufaktur yang masuk-keluar 

pasar ekspor. Penelitian ini memiliki tiga tujuan penelitian. 

Pertama meneliti produktivitas apakah industri manufaktur 

eksportir lebih tinggi dibandingkan industri manufaktur non-

eksportir dan bagaimana dengan switcher. Kedua 

menggambarkan dekomposisi komponen pembentuk TFP 

eksportir, switcher, dan non-eksportir. Dengan begitu dapat 

diketahui faktor pembentuk utama dari produktivitas industri 

manufaktur tersebut. Dan yang ketiga menggambarkan lebih 

dalam karakteristik industri manufaktur switcher. 

Penelitian Terdahulu 
Di negara berkembang, produktivitas tingkat perusahaan sangat 

penting karena produktivitas merupakan elemen penting dalam 

proses pembangunan (Krugman, 1994). Produktivitas yang lebih 

tinggi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan output 

yang lebih tinggi untuk tingkat input yang sama, memperoleh 

pendapatan yang lebih tinggi, dan pada akhirnya menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang kuat secara keseluruhan. Selain 

investasi asing langsung (FDI), ekspor adalah salah satu saluran 

terpenting bagi negara berkembang untuk terhubung dengan 

ekonomi dunia. Mengekspor memungkinkan perusahaan di 

negara-negara berkembang untuk memperbesar pasar mereka 

dan mendapat manfaat dari skala ekonomi. Ketika perusahaan 

mulai mengekspor, mereka menghadapi biaya yang lebih tinggi 
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(akan menurunkan produktivitas) pada awalnya karena 

perusahaan tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman, 

namun dalam jangka panjang pasar ekspor akan menghasilkan 

biaya rata-rata yang lebih rendah dan produktivitas lebih 

tinggi (Xuefeng & Yaşar, 2016).  

Kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari menjual 

output ke luar negeri lebih besar daripada hanya menjual output 

di dalam negeri saja. Perbedaan mata uang antar dua negara 

merupakan salah satu alasan mengapa menjual ke luar negeri 

lebih memiliki kemungkinan untuk lebih menguntungkan. 

Selain itu, untuk dapat mengekspor outputnya perusahaan 

memerlukan beberapa penyesuaian biaya. Pertimbangan-

pertimbangan tersebut membuat perusahaan untuk cenderung 

berusaha terus bertahan menyuplai pasar ekspor dan tidak 

keluar dari pasar ekspor begitu saja. Oleh karena itu, peningkatan 

produktivitas perusahaan sangat diperlukan agar perusahaan 

dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Salah satu contohnya terdapat banyak perusahaan Cina yang 

masuk pada pasar ekspor, tetapi sebagian besar pendatang ini 

keluar dari pasar tidak lama kemudian. Hal ini dikarenakan 

perusahaan tidak memiliki pangsa ekspor yang tinggi, 

kemungkinan mereka menghadapi kerugian terutama pada 

negara dengan biaya yang tinggi terkait dengan ekspor. Di Cina 

juga terdapat banyak perusahaan yang masuk-keluar pasar 

ekspor setiap tahun, menunjukan bahwa perusahaan dapat 

masuk ke pasar ekspor namun beberapa perusahaan tidak cukup 

efisien untuk bertahan (Xuefeng & Yaşar, 2016). 
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Pelatihan kerja berdampak positif pada produktivitas 

perusahaan (Xuefeng & Yaşar, 2016). Pekerja yang lebih 

berpengalaman dapat memungkinkan perusahaan untuk 

mengurangi dampak negatif dari melakukan bisnis di pasar luar 

negeri dan lebih berhasil memaksimalkan keuntungan ekspansi 

dan meminimalkan biaya terkait, yang dapat diterjemahkan ke 

dalam kinerja ekonomi yang lebih tinggi. Perusahaan juga dapat 

secara efektif mengeksploitasi pengetahuan yang diperoleh 

dalam produksi, pemasaran dan distribusi, dan penelitian dan 

pengembangan di berbagai pasar (Henderson & Cockburn, 1996), 

yang dapat mengarah pada penghematan biaya karena 

perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk 

berkompetisi di pasar yang lebih luas. 

Penelitian mengenai hubungan antara aktivitas ekspor 

perusahaan dengan tingkat efisiensi terkait teknis produksi 

perusahaan (Clerides, dkk, 1996). Jika aktivitas ekspor 

perusahaan menghasilkan peningkatan efisiensi, maka 

perusahaan yang mulai mengekspor seharusnya mengalami 

perubahan secara stochastic yang kemudian berpengaruh pada 

pertumbuhan produktivitasnya setelah masuk pasar ekspor. 

Oleh sebab itu, pola pertumbuhan produktivitas perusahaan 

tersebut akan meningkat dan struktur biaya perusahaan 

tersebut akan menurun seiring dengan perusahaan pada pasar 

ekspor. Analisis ini sangat terkait dengan perjalanan perusahaan 

dalam mengekspor atau tidak. 

Dalam analisis deskriptif, masing-masing perusahaan dibedakan 

berdasarkan perjalanan aktivitas ekspor perusahaan yang dibagi 

menjadi 5 katergori. Kategori tersebut adalah non-eksportir 

untuk perusahaan yang selama periode observasi tidak pernah 
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mengekspor outputnya; eksportir untuk perusahaan yang 

selama periode observasi mengekspor outputnya; entrants untuk 

perusahaan yang diawal periode observasi tidak mengekspor 

kemudian mengekspor outputnya; quitters untuk perusahaan 

yang diawal periode observasi mengekpor outputnya kemudian 

tidak lagi mengekspor outputnya; dan switchers untuk 

perusahaan yang merubah status ekspornya lebih dari satu kali 

selama masa observasi. 

Sharma dan Mishra (2007) mencoba untuk meneliti hubungan 

antara partisipasi ekspor perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan produktivitasnya. Efisiensi merupakan salah satu 

faktor pembentuk produktivitas perusahaan, dan partisipasi 

ekspor perusahaan dapat berhubungan dengan tingkat efisiensi 

perusahaan maupun produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan-

perusahaan manufaktur di India. Analisis mengenai hubungan 

partisipasi ekspor perusahaan dengan pertumbuhan 

produktivitas perusahaan merupakan pengetahuan penting 

yang dapat digunakan untuk merencanakan kebijakan 

perdagangan yang tepat. 

Hubungan antara partisipasi ekspor dengan tingkat 

produktivitas dalam penelitian ini berdasarkan hipotesis learning 

by exporting dan self selection. Penelitian ini menganalisis apakah 

terdapat masing-masing hipotesis tersebut dalam perdagangan 

ekspor industri manufaktur.  

Analisis kemudian dilanjutkan dengan mengestimasi pengaruh 

intensitas ekspor industri manufaktur terhadap TFP dan 

sebaliknya, pengaruh TFP terhadap intensitas ekspor industri 

manufaktur. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan 
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bukti adanya hipotesis learning by exporting dan self selection 

dalam perdagangan ekspor industri manufaktur. Hipotesis 

learning by exporting menjelaskan intensitas ekspor industri 

manufaktur berpengaruh positif terhadap TFP, artinya, semakin 

banyak industri manufaktur mengekspor maka produktivitas 

akan meningkat. Adanya hipotesis self selection ditunjukan oleh 

hubungan antara TFP dan intensitas ekspor, di mana jika TFP 

berpengaruh positif terhadap intensitas ekspor maka dalam 

aktivitas ekspor industri manufaktur terjadi mekanisme self 

selection.  

Metodologi Penelitian 
Penelitian ini menghitung TFP dengan metode SFA. Model yang 

digunakan adalah Translog dengan model alternatif Cobb 

Douglas. Spesifikasi model berdasarkan Sari et. al (2016). 

Fungsi Produksi Translog 

𝑦<= = 𝛽~ + ∑ 𝛽�𝑥𝑛<= +
�
�
∑ ∑ 𝛽�1𝑥𝑛<=𝑥𝑚<= + 𝛽=𝑡 + 𝛽==𝑡� +�

1��
�
���

�
���

∑ 𝛽�=𝑥𝑛<=𝑡�= + ∑ 𝛽�𝐷𝑑<= + 𝑣<= − 𝑢<=3
���

�
��� …………………………………..(1) 

𝑢<= = 𝛿~ + ∑ 𝛿)𝑍𝑘<= + 𝜔<=�
)�� …………………………………………...…………(2) 

Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

𝑦<= = 𝛽~ + ∑ 𝛽�𝑥𝑛<= +�
��� 𝛽=𝑡 + 𝛽==𝑡� + ∑ 𝛽�𝐷𝑑<= + 𝑣<= − 𝑢<=3

��� ...(3) 

𝑢<= = 𝛿~ + ∑ 𝛿)𝑍𝑘<= + 𝜔<=�
)�� ……………………………………...…………..….(4) 

Keterangan: 

yit  : Total Output, xn adalah total input-input yakni modal, tenaga 

kerja, bahan baku, dan energi. Seluruh input dan output 

dikuantifikasikan dalam bentuk logaritma natural (Ln). t adalah 
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variabel tren waktu. Zk adalah variabel inefisiensi effect seperti t 

(tren waktu) (Battese & Coelli, 1995) (Beceriil-Torres et al. 2010), 

rasio modal dan tenaga kerja di awal periode (Kumbhakar & 

Wang, 2005), dan t2 (tren waktu kuadrat) (Beceriil-Torres et al. 

2010) yang diindikasikan mempengaruhi skor efisiensi. 

Teknik Analisis 

Pemilihan Fungsi produksi 
Pemilihan fungsi produksi dengan uji Log-Likelihood Ratio (LLR) 

dilakukan untuk memastikan model yang digunakan sesuai 

dengan karakteristik data. Formulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

λ = −2[λ(𝐻~) − λ(𝐻�)]……………………………………………………..…………(5) 

Di mana λ (H0) dan λ (H1) adalah nilai Log-Likelihood dari masing-

masing hipotesis nol (Cobb Douglas) dan hipotesis alternatif 

(translog). Uji LLR mencoba untuk memilih fungsi produksi 

terbaik yang digunakan untuk mengukur efisiensi teknis. 

Metode ini mempertimbangkan λ sebagai parameter dengan 

melihat nilai Log-Likelihood di setiap fungsi produksi. Jika λ lebih 

besar dari χ2 tabel, hipotesis nol ditolak, sehingga translog harus 

digunakan. 

Hasil pengujian dengan menggunakan Frontier 4.1 menemukan 

bahwa nilai Log-Likelihood pada Translog adalah -29411.66, 

sedangkan pada Cobb-Douglas sebesar -38517.316, sehingga 

berdasarkan persamaan (5), fungsi produksi Translog adalah 

fungsi produksi yang sesuai untuk dianalisis. 

Perhitungan Total Factor Productivity (TFP) 

𝑇𝐹𝑃𝑔<=,=�� = 𝑇𝐸𝐶<=,=�� + 𝑆𝐸𝐶<=,=�� + 𝑇𝐶<=,=��……………….……………..(6) 
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Dekomposisi Technological Change (TC) 

𝑇𝐶<=,=�� = 0,5	[(𝜕𝑦<=��/𝜕𝑡) + (𝜕𝑦<=/𝜕𝑡)] x 100……………………………...(7) 

Dekomposisi Technical Efficiency Change (TEC) 

𝑇𝐸𝐶<=,=�� = 𝑙𝑛	 � �(�.
�(�.� 

¡ 𝑥	100………………………………………………….……(8) 

Dekomposisi Scale Efficiency (SE) 

Elastisitas Parsial (9), Elastisitas Total (10), Persentase elastisitas 

(11), Scale Efficiency (12) 

𝜖�<= =
£¤�.
£¥��.

= 𝛽� +
�
�
∑ ∑ 𝛽�1𝑥𝑚<= + 𝛽�=𝑡¦

1��
¦
��� 	………………….……(9) 

𝜖�<= = ∑ 𝜖�
��� …………………………………….……………………………………….(10) 

𝑆𝐹<= =
§¨�.��
§¨�.

…………………………………………..……..……………………………(11) 

𝑆𝐸𝐶<=,=�� =
�
�
∑ [(𝑆𝐹<=𝜖𝑛<= + 𝑆𝐹<=��𝜖𝑛<=��)(𝑥𝑛<= −�
���

𝑥𝑛<=��)]𝑥	100……………………………………………………………………………(12) 

Tabel 3. Hasil Pengujian Maximum Likelihood (MLE) 

Variabel Fungsi Produksi Koefisien Standart Eror T-Ratio Justifikasi 
Konstanta beta0 3.795 0.087 43.868 *** 

L beta1 0.998 0.025 39.272 *** 

K beta2 0.257 0.010 25.958 *** 

R beta3 0.106 0.013 8.254 *** 
F beta4 0.117 0.011 11.000 *** 

LL beta5 0.044 0.002 20.799 *** 

LK beta6 0.029 0.001 19.920 *** 

LR beta7 -0.111 0.002 -65.476 *** 
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Variabel Fungsi Produksi Koefisien Standart Eror T-Ratio Justifikasi 
LF beta8 0.008 0.001 5.762 *** 

KK beta9 0.009 0.000 28.899 *** 

KR beta10 -0.039 0.001 -48.167 *** 
KF beta11 0.002 0.001 3.528 *** 

RR beta12 0.072 0.001 134.973 *** 

RF beta13 -0.041 0.001 -54.011 *** 

FF beta14 0.021 0.000 51.859 *** 

LT beta15 0.004 0.001 3.118 *** 

KT beta16 -0.003 0.001 -4.671 *** 

RT beta17 -0.004 0.001 -5.214 *** 

FT beta18 0.002 0.001 3.900 *** 

T beta19 0.081 0.067 1.199  
TT beta20 0.004 0.003 1.231  
D2 beta21 -0.066 0.006 -11.772 *** 

D3 beta22 -0.025 0.013 -1.871 *** 
Variabel Inefficiency Effect     

Konstanta delta0 0.577 0.020 28.493 *** 

T delta1 -0.044 0.002 -17.645 *** 

K/L delta2 0.008 0.003 2.230 *** 

T2 delta3 0.003 0.005 0.661  
sigma-squared  0.197 0.001 224.171 *** 

gamma  0.003 0.000 7.575 *** 
Keterangan: ***: signifikan pada level 1%, **: signifikan pada level 5%, *: Signifikan pada level 10% 
 
 
Untuk dapat menyimpulkan adanya perbedaan produktivitas 

antara industri manufaktur non-eksportir, switcher, dan 

eksportir, dalam penelitian ini digunakan uji Kosmogorov-

Smirnov. Uji normalitas adalah asumsi yang digunakan secara 

luas dalam berbagai prosedur statistik, termasuk estimasi dan 

forecasting (Psaradakis & Vavra, 2016). Dalam tujuan spesifik, uji 
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normalitas juga digunakan untuk menguji validitas perbedaan 

hipotesis. Penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah perbedaan 

produktivitas industri manufaktur berasosiasi dengan status 

industri manufaktur yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu 

industri manufaktur eksportir, non-eksportir, dan switcher. 

Menurut Sprent & Smeeton (2000), uji ini valid untuk distribusi 

variabel yang bersifat continuous, sesuai dengan apa yang akan 

diujikan dalam penelitian ini yaitu TFP yang memiliki pola 

continuous. Uji Kolmogorov-Smirnov secara dominasi stochastic 

mengimplikasikan bahwa terdapat distribusi produktivitas 

kumulatif yang saling bergantung antara satu dengan yang 

lainnya (Girma, 2005). Adanya hasil yang signifikan pada uji 

tersebut menunjukan bahwa rata-rata atau varians 

produktivitas kedua status industri manufaktur yang sedang 

diuji memang berbeda. 

Terdapat tiga uji Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan dalam 

penelitian ini, yaitu (I) pengujian antara industri manufaktur 

Switcher dengan Eksportir, (II) industri manufaktur Switcher 

dengan Non-Eksportir, dan (III) industri manufaktur Eksportir 

dengan Non-Eksportir. Masing-masing uji K-S menerangkan 

distribusi kumulatif fungsi S untuk industri manufaktur 

Switcher, E untuk industri manufaktur Eksportir, dan NE untuk 

industri manufaktur Non-Eksportir. Pada Uji K-S I, first order 

stochastic dominance dari S terhadap E dapat didefinisikan 

sebagai: 𝑆(𝑧) − 𝐸(𝑧) ≠ 0 dengan 𝑧 ∈ ℜ, hal tersebut menjelaskan 

bahwa distribusi kumulatif sampel antara S dan E berbeda secara 

signifikan. Uji K-S dua sisi berusaha menguji kesamaan distribusi 

kumulatif sampel dari grup yang sedang diujikan. Hipotesis nol 

dari uji K-S adalah kedua sampel memiliki distribusi yang sama, 
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dan hipotesis alternatifnya adalah kedua sampel memiliki 

distribusi kumulatif yang berbeda (Sprent & Smeeton, 2000). 

Maka dari itu, hipotesis yang ingin diuji dengan uji Kolmogorov-

Smirnov dua sisi pada penelitian ini adalah: 

Uji K-S I: 𝐻~:	𝑆(𝑧) − 𝐸(𝑧) = 0	∀	𝑧 ∈ ℜ 

  𝐻�:	𝑆(𝑧) − 𝐸(𝑧) ≠ 0 for some 𝑧 ∈ ℜ 

Uji K-S II: 𝐻~:	𝑆(𝑧) − 𝑁𝐸(𝑧) = 0	∀	𝑧 ∈ ℜ 

  𝐻�:	𝑆(𝑧) − 𝑁𝐸(𝑧) ≠ 0 for some 𝑧 ∈ ℜ 

Uji K-S III: 𝐻~:	𝐸(𝑧) − 𝑁𝐸(𝑧) = 0	∀	𝑧 ∈ ℜ 

  𝐻�:	𝐸(𝑧) − 𝑁𝐸(𝑧) ≠ 0 for some 𝑧 ∈ ℜ  

Simpulan dan Rekomendasi Kebijakan 

Produktivitas Eksportir versus Non-Eksportir dan Switcher 

 
Tabel 4. Hasil Penghitungan TFP Industri Manufaktur Indonesia 
2009 - 2015 

Jenis 
Perusahaan 

Rata-Rata 
SEC TP TEC TFP 

Non Eksportir 0.0070 0.4655 -0.0321 0.4403 

Eksportir 0.0030 0.5095 -0.0319 0.4806 

Switcer 0.0039 0.4998 -0.0318 0.4719 
Sumber: hasil output STATA (diolah) 

 

Tabel 4 di atas menunjukan bahwa TFP industri manufaktur 

eksportir lebih tinggi dibandingkan produktivitas non-eksportir. 

Industri manufaktur yang telah masuk ke pasar ekspor memiliki 

produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri 

manufaktur yang hanya menjual produknya di pasar dalam 
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negeri. Hal itu sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya 

mengenai hal ini.  

Tabel 5. Kolmogorov-Smirnov Test I (Switcher - Eksportir) 

Grup D P-value 

0 (Eksportir) 0.0048 0.950 

1 (Switcher) -0.0660 0.000 

Combined K-S 0.0660 0.000 
Sumber: output STATA (diolah) 

 

Tabel 6. Kolmogorov-Smirnov Test II (Switcher - Non-Eksportir) 

Grup D P-value 

0 (Non-Eksportir) 0.3587 0.000 

1 (Switcher) -0.0000 1.000 

Combined K-S 0.3587 0.000 
Sumber: output STATA (diolah) 

 

Tabel 7. Kolmogorov-Smirnov Test III (Eksportir – Non-Eksportir) 

Grup D P-value 

0 (Non-Eksportir) 0.4212 0.000 

1 (Eksportir) -0.0000 1.000 

Combined K-S 0.4212 0.000 
Sumber: output STATA (diolah) 

 

Untuk dapat menyimpulkan perbedaan produktivitas dari ketiga 

kelompok, dalam perbandingan ini digunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian pada Tabel 5 pada baris 

Combined K-S menunjukkan nilai p-value yang signifikan (0,000) 
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sehingga hipotesis nol ditolak, artinya terdapat perbedaan 

distribusi kumulatif yang signifikan antara TFP industri 

manufaktur Switcher dan industri manufaktur Eksportir. Hasil 

yang sama juga terdapat pada Tabel 6 yang menguji perbedaan 

distribusi kumulatif TFP antara industri manufaktur Switcher 

dan industri manufaktur Non-Eksportir dengan nilai p-value 

sebesar 0,000. Pengujian yang terakhir antara TFP industri 

manufaktur Eksportir dengan Non-Eksportir (Tabel 7) juga 

terdapat perbedaan distribusi kumulatif TFP yang signifikan. 

Dekomposisi Pembentuk TFP 
Gambar 2. Dekomposisi Pembentuk Total Factor Productivity (TFP) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Total Factor Productivity (TFP) 

dengan metode dekomposisi efisiensi teknis, secara nasional 

produktivitas industri manufaktur di Indonesia positif tumbuh. 
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Namun, tingkat pertumbuhannya cenderung berfluktuasi pada 

kisaran 44,5% hingga 46,5%. Tingkat produktivitas positif ini 

karena adanya kontribusi technological progress (TP) pada 

industri manufaktur di Indonesia selama 2009 hingga 2015. 

Namun demikian, tingkat efisiensi selama 2009-2015 cenderung 

tidak mengalami konvergensi atau menjauhi tingkat efisiensi 

optimalnya. Kemudian, berdasarkan jenis industri 

manufakturnya, TFP pada industri manufaktur eksportir 

mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yakni pada kisaran 

45,5% hingga 49,5%, hal ini disebabkan oleh tingginya kontribusi 

komponen TP yang trennya positif hingga melebihi 50%. 

Sementara itu, industri manufaktur non-eksportir cenderung 

tidak dapat menyamai kemajuan teknologi dari industri 

manufaktur eksportir ataupun switcher (masih di bawah 50%). 

Hal ini diduga adanya kebutuhan pasar internasional yang lebih 

menuntut adanya produk berkualitas dengan spesifikasi tinggi 

sehingga industri manufaktur akan memperbarui mesin-

mesinnya yang berimplikasi pada meningkatnya komponen TP.  

Tabel 8. Hasil Efisiensi Proses Produksi Industri Manufaktur di 
Indonesia Tahun 2009-2015 
 

Jenis 
Industri 

Manufaktur 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rata-
rata 

2009-
2015 

Non-
Eksportir 84,37 82,93 80,99 78,55 75,68 72,43 68,84 77,68 

Switcher 85,79 84,36 82,37 79,97 77,05 73,74 70,09 79,05 

Eksportir 85,73 84,30 8232 79,86 76,93 73,62 69,97 78,96 

Nasional 85,30 83,86 81,89 79,46 76,55 73,26 69,63 78,57 

Sumber: BPS, hasil output STATA (diolah)  
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Tabel di atas menunjukan efisiensi proses produksi industri 

manufaktur yang dihasilkan dari penghitungan TFP. Secara 

nasional, industri manufaktur rata-rata dapat mencapai tingkat 

efisiensinya pada 78,57%. Artinya, masih terdapat ruang 21,43% 

untuk dapat lebih mengefisiensikan proses produksinya, atau 

tidak ada idle capacity dalam proses produksinya. Jika mengamati 

pertumbuhannya, efisiensi industri manufaktur baik secara 

nasional maupun seluruh kelompok semakin menurun dari 

tahun 2009 hingga 2015.  

Secara kelompok, industri manufaktur non-eksportir memiliki 

tingkat efisiensi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata 

nasional. Akan tetapi, jika memperhatikan dua kelompok yang 

telah dapat menjual barangnya ke pasar ekspor yakni switcher 

dan eksportir, tingkat efisiensi kedua kelompok tersebut secara 

rata-rata tahun 2009 hingga 2015, masih lebih tinggi efisiensi 

industri manufaktur kelompok switcher. Industri manufaktur 

switcher dapat mengefisienkan proses produksinya hingga 

79,05% atau 20,9% adanya idle capacity. 
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Karakteristik Industri Manufaktur Switcher 
Tabel 9. Jumlah Industri Manufaktur Switcher-Eksportir-dan Non 
Eksportir pada Industri Manufaktur di Indonesia Tahun 2009-2015 
 

KBLI Switcher Eksportir Non-eksportir Total 
Makanan 1.329 53 241 1.623 
Minuman 73 0 19 92 

Peng_Tembakau 0 6 16 22 
Tekstil 98 13 40 151 

Pakaian_Jadi 180 5 32 217 
Kulit 20 0 0 20 
Kayu 127 0 27 154 
Kertas 49 6 10 65 

Pencetakan 29 0 18 47 
Bahan_Kimia 162 1 33 196 

Farmasi 18 0 6 24 
Karet_Plastik 555 31 127 713 
Galian_Non 150 6 46 202 

Logam_Dasar 37 6 17 60 
Logam 87 10 26 123 

Komputer 2 0 13 15 
Peral_Listrik 17 0 16 33 

Mesin 45 12 12 69 
Kendaraan 25 0 16 41 

Angkutan_Lain 26 1 7 34 
Furnitur 66 0 32 98 

Peng_Lainnya 25 0 8 33 
Reparasi 36 0 6 42 

Total 3.156 150 768 4.074 
(%) 77.47% 3.68% 18.85% 100.00% 

 Sumber: BPS, hasil output STATA (diolah) 
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Berdasarkan Tabel. 9 dapat diketahui bahwa secara sektoral 

hanya industri pengolahan tembakau yang tidak memiliki 

switcher. Pengolahan tembakau sendiri mencakup pembuatan 

tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti rokok, 

cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta 

pengeringan kembali tembakau namun tidak mencakup 

penanaman atau pengolahan awal tembakau. Selain sektor 

tersebut hampir setiap sektornya memiliki jumlah industri 

manufaktur switcher yang berjumlah lebih dari setengah dari 

total industri manufaktur disetiap sektornya kecuali pengolahan 

komputer yaitu 2 industri manufaktur switcher dari total 

keseluruhan 15 industri manufaktur atau sebesar 13,33%. 

Pengolahan komputer mencakup pembuatan komputer, 

perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-

barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya. 

Jumlah industri manufaktur switcher terbanyak terdapat pada 

sektor industri makanan sebanyak 1.329 atau sebesar 79,35% dari 

total keseluruhan industri pengolahan makanan. Dan untuk 

industri dengan 100% perusahaan ekspornya adalah switcher 

yaitu industri kulit yang dalam hal ini mencakup pengolahan 

kulit menjadi produk yang siap pakai dan juga mencakup 

pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau 

kulit tiruan). 

Hal yang menarik dari tabel tersebut adalah adanya suatu fakta 

bahwa secara keseluruhan eksportir industri manufaktur 

tergolong ke dalam switcher yaitu sebanyak 3.156 industri 

manufaktur atau sebesar 77,47% dari total industri manufaktur 

yang melakukan ekspor. Hal ini menandakan bahwa di sektor 

industri manufaktur belum memiliki konsistensi untuk dapat 

melakukan ekspor secara terus-menerus karena banyak industri 
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manufaktur switcher yang masuk-keluar pasar ekspor. Menurut 

Xuefeng dan Yaşar (2016) banyaknya industri manufaktur 

switcher dikarenakan industri manufaktur tidak memiliki pangsa 

ekspor yang tinggi, kemungkinan mereka menghadapi kerugian 

terutama pada negara dengan biaya yang tinggi terkait dengan 

ekspor, selain itu menunjukan bahwa industri manufaktur dapat 

masuk ke pasar ekspor namun beberapa industri manufaktur 

tidak cukup efisien untuk bertahan. Ketika industri manufaktur 

mulai mengekspor, mereka menghadapi biaya yang lebih tinggi 

(akan menurunkan produktivitas) pada awalnya karena industri 

manufaktur tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman, 

namun dalam jangka panjang pasar ekspor akan menghasilkan 

biaya rata-rata yang lebih rendah dan produktivitas lebih tinggi.  

Gambar 3. Hubungan antara Intensitas Ekspor terhadap Pengeluaran 
Industri Manufaktur pada Kelompok Eksportir dan Switcher 

Eksportir

 
 

Switcher  

 

            
 

Dapat dilihat melalui gambar di atas (eksportir) bahwa terdapat 

pola hubungan biaya yang rendah maka intensitas ekspornya 

akan tinggi. Ketika biaya suatu industri manufaktur rendah 

maka akan meningkatkan tingkat intensitas kemampuan ekspor 
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industri manufaktur tersebut. Meskipun dalam hal ini tidak 

berlaku terhadap seluruh industri manufaktur namun sebagian 

besar menunjukan hal tersebut. Namun hal tersebut tidak 

berlaku pada (switcher) dalam kategori ini tidak terdapat pola 

yang jelas hubungan antara biaya industri manufaktur dengan 

intensitas ekspor suatu industri manufaktur.  

Sektor industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor 

strategis unggulan yang memberikan kontribusi signifikan 

terhadap perekonomian nasional. Pendapatan negara 

dari industri hasil tembakau yang berasal dari cukai dan pajak 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 

industri hasil tembakau memberikan pembayaran cukai sebesar 

96,65% dari total cukai nasional. Hal tersebut dapat memberikan 

gambaran mengapa sektor industri tersebut tidak memiliki 

switcher dikarenakan tembakau merupakan industri unggulan 

yang dapat bersaing dengan produk lain di pasar internasional. 

Hal tersebut mencerminkan bahwa pada industri ini tidak sesuai 

dengan Sarwedi (2010) bahwa eksportir Indonesia dalam 

perdagangan internasional menjadi penerima harga (price taker). 

Dimungkinkan pada sektor industri tertentu Indonesia tidak 

menjadi price taker karena keunggulan produk dibandingkan 

dengan negara yang lainnya.  

Industri manufaktur switcher dapat menjadi salah satu peluang 

besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor di Indonesia. 

Hal tersebut dikarenakan jika kinerja industri manufaktur 

switcher dapat dimaksimalkan dan konsisten menjadi industri 

manufaktur yang selalu mengekspor maka secara otomatis dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekspor yang lebih stabil sehingga 

dapat mendukung peningkatan neraca perdagangan Indonesia. 
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Perdagangan tidak dapat lagi dilakukan secara business as usual. 

Diperlukan terobosan baru dalam melakukan perdagangan 

internasional yang kemudian juga terkait dengan kebijakan 

industrialisasi di Indonesia. Terlebih lagi mengingat wajah 

globalisasi yang berubah. Salah satu permasalahan dalam 

kebijakan promosi ekspor, terutama untuk komoditas 

manufaktur atau barang jadi adalah ketersediaan permintaan 

atau adanya pasar di luar negeri. Bagaimana produk Indonesia 

dapat dipasarkan di luar negeri.  
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Lampiran 

 

 

 

Jenis Perusahaan 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

SEC TP TEC TFP SEC TP TEC TFP SEC TP TEC TFP 

Non Eksportir 0.0106 0.4392 -0.0122 0.4376 0.0117 0.4499 -0.0202 0.4414 0.0130 0.4604 -0.0282 0.4452 

Eksportir -0.0019 0.4903 -0.0118 0.4766 0.0084 0.4983 -0.0198 0.4868 -0.0070 0.5030 -0.0275 0.4685 

Switcher 0.0047 0.4766 -0.0118 0.4696 0.0113 0.4859 -0.0197 0.4775 -0.0012 0.4954 -0.0276 0.4666 

Jenis Perusahaan 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

SEC TP TEC TFP SEC TP TEC TFP SEC TP TEC TFP 

Non Eksportir 0.0077 0.4698 -0.0361 0.4291 0.0222 0.4808 -0.0440 0.4590 -0.0235 0.4926 -0.0521 0.4387 

Eksportir -0.0034 0.5111 -0.0360 0.4829 0.0153 0.5238 -0.0439 0.4952 0.0064 0.5305 -0.0522 0.4548 

Switcher -0.0039 0.5034 -0.0359 0.4641 0.0133 0.5130 -0.0438 0.4825 -0.0007 0.5241 -0.0521 0.4784 
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Abstrak 
Pasal 33 UUD 1945 menempatkan koperasi sebagai pilar dan tulang 

punggung perekonomian nasional. Agar berfungsi secara optimal 

sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian, koperasi harus 

dikelola secara efisien dan produktif. Mempertimbangkan peran 

penting koperasi dalam perekonomian Indonesia, policy brief ini 

bertujuan mengukur dan mengevaluasi tingkat efisiensi dan 

produktivitas koperasi di 33 provinsi di seluruh Indonesia selama 

periode 2010-2015 dengan pendekatan Data Envelopment Analysis 

(DEA). Ditemukan bahwa koperasi di Indonesia sangat tidak efisien, 

ditunjukkan oleh tingkat rata-rata inefisiensi 47,6%. Secara nasional, 

sebanyak 42,42% koperasi di Indonesia memiliki tingkat efisiensi 

kurang dari 50% dan hanya 12,12% koperasi yang telah sepenuhnya 

efisien. Dari 33 provinsi, hanya koperasi di 14 provinsi yang 

mengalami peningkatan produktivitas faktor total. Koperasi di 

provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat peningkatan produktivitas 
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tertinggi sebesar 49,9%, sedangkan koperasi di provinsi Bangka 

Belitung mencatat penurunan produktivitas tertinggi sebesar -24,4%. 

Secara nasional, tingkat produktivitas koperasi hanya meningkat 

sebesar 9,9%, terutama dikontribusikan oleh peningkatan efisiensi 

teknis. Temuan ini menyiratkan bahwa untuk lebih meningkatkan 

tingkat produktivitas koperasi, peningkatan efisiensi murni harus 

diprioritaskan, diikuti dengan peningkatan efisiensi skala dan 

efisiensi teknis. Koperasi harus memberikan pelatihan reguler untuk 

staf mereka, manajemen profesional, mengadopsi teknologi canggih, 

dan memperbesar ukurannya dengan menggabungkan koperasi 

kecil menjadi entitas yang lebih besar. Operasional koperasi berbasis 

syariah sangat berpotensi untuk mewujudkan ekonomi 

kesejahteraan berbasis kerakyatan sesuai dengan nilai-nilai ta’awun 

(kerja sama untuk saling tolong menolong dalam kebajikan) yang 

terkadung dalam koperasi syariah.  

Kata kunci: Produktivitas, koperasi, ekonomi kerakyatan, ekonomi 

syariah 

Pendahuluan 
Satu dari setiap enam penduduk dunia adalah anggota 

koperasi.  Dalam satu dekade terakhir, lebih dari 800 juta orang 

telah menjadi anggota koperasi secara global (International Co-

operative Alliance, 2017). Sebanyak 300 koperasi terbaik di dunia 

telah menawarkan lapangan pekerjaan sekurang-kurangnya 

kepada 280 juta orang dan memberikan kontribusi sebesar 

USD2,1 triliun terhadap perekonomian dunia. Ini menunjukkan 

bahwa koperasi berperan penting dalam penguatan ekonomi-

sosial di banyak negara, termasuk Indonesia.  Di Indonesia, 

koperasi telah diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai pilar dan 

tulang punggung perekonomian nasional, bertujuan untuk 
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membebaskan anggotanya dari jeratan rentenir. Meskipun 

pemerintah telah mengeluarkan payung hukum koperasi yang 

memadai, seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Koperasi No. 25 

tahun 1992 dan berbagai kebijakan penguatan koperasi lainnya, 

namun sekitar 30% dari 212.135 koperasi pada tahun 2015 sudah 

tidak aktif di Indonesia (Kemenkop dan UKM, 2016) karena 

berbagai alasan. Pengelolaan yang kurang profesional, 

kekurangan modal, staf yang tidak terampil, dan inefisiensi 

adalah di antara faktor utama penyebab tidak aktifnya koperasi 

di Indonesia. 

Memang, kinerja koperasi di Indonesia semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Misalnya, jumlah SHU koperasi telah meningkat 

dari Rp5,6 miliar pada 2010 menjadi Rp17,3 miliar pada 2015, 

mencatat kenaikan rata-rata sebesar 5-7% per tahun. Koperasi 

telah memberikan peluang kerja bagi 574.451 warga dan, secara 

totalitas, telah berkontribusi sekitar 2% terhadap perekonomian 

nasional (Azhari et al., 2017). Meskipun koperasi telah 

memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, 

tetapi kontribusinya masih terlalu kecil jika dibandingkan 

dengan kontribusi koperasi di luar negeri. Misalnya, koperasi 

telah berkontribusi terhadap perekonomian Swedia (13%), Swiss 

(16,4%), Finlandia (21%), Selandia Baru (22%), dan Kenya (45%). 

Selain itu, dari 300 koperasi terbaik di dunia, hanya terdapat dua 

koperasi dari Indonesia, yaitu Koperasi Telkomsel dan Koperasi 

Semen Gresik yang masing-masing berada di peringkat 123 dan 

232 (Kemenkop dan UKM, 2016).  

Fakta di atas menunjukkan bahwa koperasi telah gagal berfungsi 

sebagai pilar perekonomian nasional. Dibandingkan dengan 

potensinya yang luar biasa, koperasi belum sepenuhnya mampu 
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menciptakan lapangan kerja, mereduksi kemiskinan, dan 

mengurangi disparitas pendapatan. Hal inilah yang mendasari 

pentingnya ditulis policy brief tentang kinerja (produktivitas) 

koperasi di seluruh provinsi di Indonesia beserta determinasinya. 

Kajian sebelumnya tentang kinerja koperasi hanya fokus pada 

jenis koperasi tertentu dan di daerah tertentu, tentunya gagal 

memberikan gambaran dan temuan komprehensif terhadap 

kondisi produktivitas koperasi secara menyeluruh di Indonesia. 

Akibatnya, pemerintah dalam menyusun kebijakan penguatan 

koperasi tidak memiliki referensi yang akurat dan komprehensif. 

Tujuan Penulisan 
Policy brief ini bertujuan untuk memaparkan hasil evaluasi 

terhadap tingkat produktivitas koperasi di seluruh provinsi di 

Indonesia yang diukur dengan pendekatan Data Envelopment 

Analysis (DEA) dan hasil evaluasi sisi potensi pengembangan 

koperasi berbasis syariah. Dengan menggunakan pendekatan ini, 

maka dengan mudah dapat diidentifikasikan sumber-sumber 

inefisiensi dan membandingkan tingkat efisiensi masing-masing 

koperasi dengan “the best practice”. Policy brief ini diharapkan 

menjadi referensi bagi pengelola koperasi dan pemerintah, 

khususnya Kemenkop dan UKM dalam merancang kebijakan 

efektif dalam mewujudkan koperasi sebagai pilar perekonomian 

kerakyatan nasional berbasis syariah. 

Rational dan Ruang Lingkup  
UUD 1945 telah mengamanatkan koperasi sebagai pilar dan 

tulang punggung perekonomian nasional, bertujuan untuk 

membebaskan anggotanya dari jeratan rentenir. Selain UUD 

1945, pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang 



 

 
 241 

Koperasi No. 25 tahun 1992 sebagai landasan penguatan koperasi 

di Indonesia. Walaupun pemerintah telah menyediakan payung 

hukum perkoperasian di Indonesia, namun sekitar 30% dari 

212.135 koperasi pada tahun 2015 sudah tidak aktif di Indonesia 

(Kemenkop dan UKM, 2016) karena berbagai alasan. Pengelolaan 

yang kurang profesional, kekurangan modal, staf yang tidak 

terampil, dan inefisiensi adalah di antara faktor utama penyebab 

tidak aktifnya koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, kajian 

tentang evaluasi tingkat efisiensi koperasi di Indonesia (Hasan et 

al., 2018) menjadi penting untuk dilakukan sebagai acuan 

pemberdayaan koperasi ke depan. Identifikasi tingkat efisiensi 

koperasi dan sumber-sumber efisiensi di 33 provinsi di Indonesia 

merupakan fokus utama dari policy brief ini.    

Selain itu, kajian terdahulu tentang kinerja koperasi di Indonesia 

(Sulikah, 2010, Wirnoto, 2011, dan Syamni dan Majid, 2016) masih 

bersifat parsial yang hanya fokus pada jenis koperasi tertentu di 

daerah tertentu di tanah air tentunya tidak dapat sepenuhnya 

dijadikan referensi penyusunan kebijakan penguatan koperasi 

dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi berbasis 

kerakyatan, maka policy brief ini akan menyediakan bukti 

empiris tentang tingkat efisiensi koperasi secara menyeluruh di 

33 provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Data 

Envelopment Analysis (DEA). Hasil evaluasi tingkat efisiensi 

koperasi secara nasional yang menjadi fokus utama policy brief 

ini diharapkan akan menjadi rekomendasi kebijakan penting 

dalam mewujudkan koperasi sebagai pilar pembangunan 

nasional, seperti diamanatkan Pasal 33, UUD 1945. 

Terakhir, dalam rangka mewujudkan koperasi sebagai pilar dan 

tulang punggung ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia, 
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potensi pengembangan koperasi syariah juga menjadi fokus 

dalam policy brief ini. Nilai-nilai yang diusung koperasi syariah, 

seperti ta’awun (kerja sama), keadilan, kesetaraan, ukhuwah 

(persaudaraan), bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), 

maysir (perjudian), dan unsur-unsur eksploitatif lainnya 

menjadikan koperasi syariah lebih berpotensi dalam 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dan 

menikmati pembangungan ekonomi yang lebih berkeadilan. 

Lebih-lebih lagi, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-

2024 telah menjadikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM), termasuk koperasi sebagai salah satu lembaga yang 

menjadi prioritas untuk dikembangkan berbasis ekonomi 

syariah.    

Metodologi  
Policy brief ini akan menyediakan dan mengevaluasi bukti 

empiris tingkat efisiensi koperasi di seluruh provinsi di Indonesia, 

kecuali Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia 

yang diresmikan pada 25 Oktober 2012. Karena ketidaktersedian 

data selama periode analisis tahun 2010-2015, maka koperasi di 

Provinsi Kalimantan Utara tidak dimasukkan dalam analisis. 

Untuk mengukur tingkat efisiensi, pendekatan Data Envelopment 

Analysis (DEA) berbasis Indeks Malmquist atau Total Factor 

Productivity (TFP), yang diperkenalkan oleh Fare et al. (1989) akan 

digunakan dalam policy brief ini dan dianalisis dengan program 

DEA yang diperkenalkan oleh Coelli (1996). Dengan 

menggunakan Index Malmquist untuk menghitung nilai TFP, 

maka sumber efisiensi koperasi akan dapat diidentifikasi apakah 

bersumber dari perubahan efisiensi, yang terdiri dari perubahan 

efisiensi murni (Pure Efficiency change - PEch) dan perubahan 
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efisiensi skala (Scale Efficiency change - SEch) atau bersumber dari 

perubahan efisiensi teknis (Technical Efficiency change – TEch). 

PEch menunjukkan seberapa baik kinerja manajerial dalam 

mengubah input menjadi output, SEch menunjukkan 

kemampuan manajemen untuk memilih skala produksi terbaik 

yang mampu mencapai tingkat produksi yang diharapkan, dan 

TEch menggambarkan perubahan efisiensi sebagai kontribusi 

dari penggunaan teknologi.  

Untuk mengukur tingkat efisiensi koperasi di 33 provinsi di 

Indonesia, policy brief ini menggunakan tiga input, yang terdiri 

dari modal sendiri, modal eksternal, dan jumlah anggota 

pengelola koperasi, dan satu output, yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU). 

Semua data tahunan periode 2010-2015 yang di analisis 

bersumber dari Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan 

UKM Republik Indonesia. Pemilihan input dan output ini 

didasarkan pada Undang-Undang Koperasi Indonesia No. 25 

tahun 1992. Selain itu, pengelola koperasi adalah individu yang 

menjalankan bisnis koperasi, diamanatkan oleh pertemuan 

anggota tahunan. Akhirnya, SHU adalah pendapatan koperasi 

bersih. Selain itu, pemilihan input dan output ini mengikuti studi 

Gómez (2006) untuk kasus Spanyol, Jayamaha dan Mula (2010) 

untuk kasus Sri Lanka, Sulikah (2010), Wirnoto (2011), dan 

Syamni dan Majid (2016) untuk kasus Indonesia.  

Terakhir, potensi pengembangan koperasi berbasis syariah akan 

dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada nilai-nilai yang 

terkandung dalam koperasi syariah dan sekaligus keunggulan 

koperasi syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional 

akan diulas. 
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Hasil dan Analisis 
Tabel 1 melaporkan tingkat efisiensi relatif dari koperasi di 33 

provinsi di Indonesia, dihitung berdasarkan asumsi. Nilai 1,000 

menunjukkan bahwa koperasi berada pada posisi efisien, 

sedangkan nilai yang lebih kecil dari 1,000 menunjukkan bahwa 

koperasi tidak efisien secara teknis.  

Sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel 1, hanya koperasi di 

empat provinsi (Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan 

Sulawesi Barat) di Indonesia yang telah beroperasi secara efisien 

penuh, ditunjukkan oleh nilai efisiensi 1,000. Ini bisa jadi karena 

ukuran pasar mereka yang lebih besar. Koperasi dari provinsi-

provinsi ini menyumbang 70% untuk koperasi nasional. DKI 

Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dan Jawa Timur adalah dua 

provinsi terbesar dan paling maju di Indonesia, di mana koperasi 

telah berjalan lebih progresif dibandingkan dengan koperasi di 

provinsi lain di Indonesia. Di sisi lain, hasil analisis 

mendokumentasikan bahwa koperasi di Sulawesi Utara (0,055) 

merupakan koperasi yang paling tidak efisien, diikuti oleh 

koperasi di Kalimantan Barat (0,242), Sulawesi Tenggara (0,289), 

dan Maluku (0,295). Ini menunjukkan bahwa koperasi ini dapat 

meningkatkan tingkat efisiensinya masing-masing sebesar 

94,5%, 75,8%, 7,11%, dan 70,5%, untuk berada di posisi efisiensi. 
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Tabel 1. Tingkat Efisiensi Koperasi di Indonesia 

No. Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mean 
1. Aceh 1,000 0,440 0,193 0,380 0,385 0,601 0,500 
2. Sumatra Utara 0,667 0,648 0,597 0,749 0,354 1,000 0,669 
3. Sumatra Barat 0,593 0,440 0,465 0,665 0,198 0,277 0,440 
4. Riau 0,344 0,578 0,299 0,407 0,191 0,351 0,362 
5. Jambi 0,502 0,447 0,309 0,180 0,231 0,550 0,370 
6. Sumatra Selatan 0,422 0,417 0,346 0,378 0,536 1,000 0,517 
7. Bengkulu 0,878 0,664 0,397 0,495 0,228 0,761 0,571 
8. Lampung 0,372 0,936 0,833 0,216 0,314 1,000 0,612 
9. Bangka Belitung 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
10. Kepulauan Riau 0,872 0,901 0,361 0,206 1,000 1,000 0,723 
11. DKI Jakarta 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
12. Jawa Barat 1,000 1,000 0,821 1,000 0,440 0,326 0,765 
13. Jawa Tengah 1,000 0,244 1,000 0,383 0,153 0,111 0,482 
14. DI Yogyakarta 0,512 0,449 0,376 0,303 0,119 0,451 0,368 
15. Jawa Timur 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
16. Banten 0,689 0,504 0,390 1,000 1,000 0,469 0,675 
17. Bali 1,000 1,000 0,335 0,364 0,184 0,360 0,541 
18. Nusa Tenggara Barat 0,202 0,107 0,163 0,183 0,100 0,234 0,165 

19. Nusa Tenggara 
Timur 0,217 0,669 0,511 0,435 0,267 0,576 0,446 

20. Kalimantan Barat 0,376 0,258 0,278 0,237 0,117 0,187 0,242 
21. Kalimantan Tengah 1,000 0,453 0,219 0,202 0,154 0,183 0,369 
22. Kalimantan Selatan 0,458 1,000 0,652 0,378 0,233 0,358 0,513 
23. Kalimantan Timur 0,620 0,769 0,446 0,314 0,214 0,745 0,518 
24. Sulawesi Utara 0,076 0,048 0,037 0,063 0,028 0,079 0,055 
25. Sulawesi Tengah 0,280 0,238 0,209 0,184 0,092 0,192 0,199 
26. Sulawesi Selatan 0,780 0,414 0,506 0,627 0,445 0,647 0,570 
27. Sulawesi Tenggara 1,000 0,194 0,070 0,025 0,186 0,261 0,289 
28. Gorontalo 0,538 0,523 0,143 0,096 0,132 0,481 0,319 
29. Sulawesi Barat 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
30. Maluku 0,572 0,097 0,383 0,018 0,200 0,503 0,296 
31. Papua 1,000 1,000 0,383 0,149 0,206 0,499 0,540 
32. Maluku Utara 0,460 0,761 0,288 0,101 0,156 0,379 0,358 
33. Papua Barat 0,226 1,000 0,756 1,000 0,968 1,000 0,825 
Mean Tertimbang 0,656 0,612 0,478 0,447 0,389 0,563 0,524 

 Sumber: Hasan et al. (2018). 
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Secara keseluruhan, tingkat efisiensi koperasi berfluktuatif 

selama periode 2010-2015. Sebagai contoh, koperasi di provinsi 

Jawa Tengah mencatat nilai indeks 1,000 pada 2010 dan 2012, 

tetapi pada 2011, 2013, 2014, dan 2015 nilai efisiensi turun 

menjadi di bawah 1,000. Temuan ini menyiratkan bahwa tingkat 

efisiensi koperasi telah berubah dari sepenuhnya efisien menjadi 

tidak efisien. Berbeda dengan koperasi di provinsi Jawa Tengah, 

koperasi di Nusa Tenggara Timur dan Lampung telah 

menunjukkan peningkatan tingkat efisiensinya. Rata-rata, 

tingkat efisiensinya meningkat 49% selama periode 2010-2015. 

Demikian pula, koperasi di provinsi Papua Barat, Kepulauan 

Riau, dan Sumatera Selatan memiliki peningkatan rata-rata 

tingkat efisiensinya sekitar 30% selama periode penelitian. 

Perubahan input modal sendiri, modal eksternal, dan anggota 

koperasi berkontribusi pada perubahan tingkat efisiensi mereka. 

Selama periode 2010-2015, hanya koperasi di 14 provinsi yang 

mencatat tingkat efisiensi di atas rata-rata koperasi nasional 

(yaitu, 52,4%). Ini termasuk koperasi di Sumatera Utara (66,9%), 

Bengkulu (57,1), Lampung (61,2%), Bangka Belitung (100%), 

Kepulauan Riau (72,3), DKI Jakarta (100%), Jawa Barat (76,5%), 

Jawa Timur (100%), Banten (67,5%), Bali (54,1%), Sulawesi Selatan 

(57,0%), Sulawesi Barat (100%), Papua (54,0%), dan Papua Barat ( 

82,5%). Sementara itu, koperasi di 19 provinsi lainnya di seluruh 

Indonesia mencatat tingkat efisiensi yang lebih rendah mulai 

dari 5,50% (koperasi di Sulawesi Utara) menjadi 51,8% (koperasi di 

Kalimantan Timur). Temuan rendahnya tingkat efisiensi 

koperasi di Indonesia ini didukung oleh penelitian sebelumnya 

(Sulikah, 2010, Wirnoto, 2011, dan Syamni dan Majid, 2016) yang 

mendokumentasikan tingkat efisiensi yang rendah untuk 
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koperasi di Kabupaten Klaten, Kota Pekalongan, dan Kota 

Lhokseumawe. 

Selanjutnya, Tabel 2 melaporkan temuan nilai perubahan 

Produktivitas Faktor Total (TFPch) koperasi di 33 provinsi di 

Indonesia selama periode 2010-2015 dan komponen-

komponennya. TFPch terdiri dari dua komponen, yaitu 

perubahan Efisiensi Teknis (TEch) dan perubahan Efisiensi 

(EFch). Selanjutnya, temuan dari EFch, yang selanjutnya 

didekomposisi menjadi perubahan Efficiesi (PEch) dan perubahan 

Effisieni Skala (SEch) juga dilaporkan. Perlu dicatat di sini bahwa 

nilai TFP kurang dari 1,000 menunjukkan penurunan tingkat 

produktivitas, nilai TFP sama dengan 1,000 menunjukkan tidak 

ada perubahan tingkat produktivitas, dan nilai TFP lebih besar 

dari 1,000 menunjukkan peningkatan tingkat produktivitas 

koperasi. 

Seperti diilustrasikan dalam Tabel 2, rata-rata tertimbang 

produktivitas koperasi secara nasional selama periode 2010-2015 

adalah 1,099, menunjukkan tren peningkatan kinerja koperasi di 

Indonesia hanya sebesar 9,9%. Koperasi di provinsi Bangka 

Belitung mencatat kinerja terendah dengan penurunan 

produktivitas rata-rata 24,4%, sementara itu koperasi dengan 

peningkatan produktivitas tertinggi dialami oleh koperasi di 

provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata peningkatan 

sebesar 49,9%. Selain itu, koperasi dari lima provinsi (yaitu, 

Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, 

Gorontalo, dan Bali) mencatat nilai TFP negatif, yang 

menunjukkan penurunan kinerja mereka selama periode 2010-

2015. 
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Tabel 2. Total Factor Productivity Koperasi di Indonesia 

  Provinsi TFPch EFch Tech PEch SEch 
1. Aceh 1,025 0,877 1,169 0,903 0,971 
2. Sumatra Utara 1,215 1,058 1,148 1,084 0,976 
3. Sumatra Barat 1,047 0,855 1,225 0,859 0,996 
4. Riau 1,076 0,995 1,081 1,004 0,991 
5. Jambi 1,107 1,012 1,094 1,018 0,994 
6. Sumatra Selatan 1,319 1,189 1,109 1,188 1,000 
7. Bengkulu 1,119 0,989 1,132 0,972 1,018 
8. Lampung 1,496 1,227 1,219 1,219 1,007 
9. Bangka Belitung 0,756 0,854 0,885 1,000 0,854 
10. Kepulauan Riau 1,334 1,063 1,255 1,028 1,034 
11. DKI Jakarta 1,304 1,000 1,304 1,000 1,000 
12. Jawa Barat 1,103 0,846 1,304 0,799 1,058 
13. Jawa Tengah 1,063 0,700 1,518 0,645 1,086 
14. DI Yogyakarta 1,107 0,926 1,195 0,975 0,950 
15. Jawa Timur 1,310 1,047 1,251 1,000 1,047 
16. Banten 1,066 0,934 1,142 0,926 1,008 
17. Bali 0,988 0,815 1,211 0,815 1,000 
18. Nusa Tenggara Barat 1,079 1,016 1,062 1,030 0,986 

19. Nusa Tenggara 
Timur 1,499 1,208 1,241 1,216 0,994 

20. Kalimantan Barat 1,046 0,855 1,223 0,869 0,984 
21. Kalimantan Tengah 0,820 0,710 1,155 0,712 0,997 
22. Kalimantan Selatan 1,073 0,943 1,138 0,952 0,991 
23. Kalimantan Timur 1,095 1,042 1,051 1,037 1,004 
24. Sulawesi Utara 1,066 0,961 1,109 1,007 0,954 
25. Sulawesi Tengah 1,032 0,928 1,112 0,927 1,001 
26. Sulawesi Selatan 1,125 0,963 1,169 0,963 0,999 
27. Sulawesi Tenggara 0,820 0,746 1,098 0,765 0,976 
28. Gorontalo 0,930 0,929 1,001 0,978 0,950 
29. Sulawesi Barat 1,040 0,855 1,216 1,000 0,855 
30. Maluku 1,156 0,940 1,231 0,975 0,964 
31. Papua 1,021 0,838 1,218 0,870 0,963 
32. Maluku Utara 1,066 0,924 1,154 0,962 0,961 
33. Papua Barat 1,395 1,363 1,023 1,347 1,012 

 Mean Tertimbang 1,099 0,948 1,160 0,961 0,986 
Sumber: Hasan et al. (2018). 
Keterangan: TFPch = perubahan productivitas faktor total; EFch = perubahan effisiesi; PEch = 
perubahan efisiensi murni; dan SEch = perubahan efisiensi skala. 
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Selanjutnya, koperasi dari 19 provinsi mencatat nilai TFP yang 

lebih rendah dari rata-rata nasional. Ini termasuk koperasi di 

provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Gorontalo, dan Bali, Papua, Aceh, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, 

Banten, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, 

Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. 

Sementara itu, sisanya sebanyak 14 koperasi di provinsi Nusa 

Tenggara Timur, Lampung, Papua Barat, Kepulauan Riau, 

Sumatera Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, 

Maluku, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Jambi, dan Jawa Barat mencatat nilai TFP yang lebih 

tinggi dari rata-rata nasional. Hanya koperasi di provinsi Bangka 

Belitung yang menunjukkan tren TFP negatif dan 

komponennya, lima koperasi lainnya di provinsi Lampung, 

Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat mengalami 

tren TFP positif berserta komponennya. 

Untuk mengidentifikasi komponen TFP mana yang 

berkontribusi terhadap perubahan produktivitas koperasi, 

tingkat perubahan efisiensi (EFch) dan perubahan efisiensi teknis 

(TEch), pada gilirannya, dilaporkan di sini. Dalam hal perubahan 

efisiensi, koperasi dari provinsi Jawa Tengah dan Papua Barat 

tercatat mengalami penurunan efisiensi terburuk dan 

peningkatan efisiensi tertinggi masing-masing sebesar -30,0% 

dan 36,3%. Di seluruh provinsi, koperasi di Indonesia 

menunjukkan perubahan efisiensi negatif, rata-rata, sebesar -

5,2%. Ini menunjukkan bahwa, secara nasional, koperasi di 

Indonesia telah mengalami penurunan tingkat efisiensi. 

Ketidakmampuan manajemen koperasi dalam 

mengombinasikan input dengan tepat untuk menghasilkan 
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output maksimum adalah penyebab utama rendahnya kinerja 

koperasi selama periode 2010-2015 secara nasional. 

Secara lebih rinci, sekitar 67% koperasi mengalami penurunan 

tingkat efisiensi. Table 2 mendokumentasikan bahwa koperasi 

dari 22 provinsi mengalami tren EFch negatif. Koperasi ini 

berasal dari provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Bali, Papua, Jawa Barat, Bangka Belitung, Sumatera 

Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Aceh, Maluku Utara, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Gorontalo, 

Banten, Maluku, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi 

Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Hanya koperasi dari 

provinsi DKI Jakarta yang ditemukan tidak memiliki perubahan 

dalam tingkat efisiensinya. Sementara itu, koperasi dari 10 

provinsi lainnya (yaitu, Papua Barat, Lampung, Nusa Tenggara 

Timur, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa 

Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jambi) 

menunjukkan perubahan positif dalam tingkat efisiensi. 

Singkatnya, dari koperasi di 33 provinsi, hanya koperasi dari 15 

provinsi yang mencatat peningkatan tingkat efisiensi di atas rata-

rata nasional, sementara 18 koperasi lainnya mengalami 

peningkatan efisiensi yang lebih rendah dari rata-rata nasional. 

Untuk mengidentifikasi lebih lanjut sub-komponen EFch mana 

[yaitu, perubahan Efisiensi Murni (PEch) atau Perubahan 

Efisiensi Skala (SEch)] yang berkontribusi pada perubahan 

efisiensi, kita dapat merujuk pada perubahan efisiensi murni dan 

efisiensi skala. Hasil analisis menunjukkan bahwa PEch dan SEch 

berkontribusi terhadap penurunan EFch koperasi di Indonesia, 

masing-masing, sebesar -3,9% dan -1,4%. Ini menunjukkan bahwa 

ketidakmampuan koperasi untuk secara tepat mengkombinasi 
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input secara tepat untuk menghasilkan keuntungan maksimum 

dan mayoritas ukuran koperasi di Indonesia yang kecil telah 

menjadi penyumbang utama rendahnya tingkat efisiensi 

koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia mengalami 

diseconomies scale, sehingga mereka harus mempertimbangkan 

untuk menggabungkan beberapa koperasi kecil menjadi yang 

lebih besar, sebagai upaya untuk mengurangi biaya operasi 

mereka. 

Secara lebih rinci, koperasi di provinsi Jawa Tengah dan Papua 

Barat tercatat memiliki perubahan efisiensi murni terendah dan 

tertinggi masing-masing sebesar -35,5% dan 34,7%. Koperasi dari 

18 provinsi (yaitu, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Jawa Barat, Bali, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, 

Papua, Aceh, Banten, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, 

Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Bengkulu, 

Khusus Wilayah Yogyakarta, Maluku, dan Gorontalo) mencatat 

perubahan efisiensi murni negatif, sedangkan koperasi dari 11 

provinsi lainnya (Papua Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, 

Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Nusa 

Tenggara Barat, Kepulauan Riau , Jambi, Sulawesi Utara, dan 

Kepulauan Riau) mencatat perubahan efisiensi murni positif. 

Namun, koperasi dari tiga provinsi (yaitu, Bangka Belitung, DKI 

Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat) ditemukan tidak 

memiliki perubahan pada efisiensi murninya, ditandai dengan 

nilai PEch sama dengan 1,000. 

Secara keseluruhan, koperasi dari 12 provinsi (yaitu, Jawa 

Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, 

Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Papua, Aceh, Banten, 

Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan) berkinerja lebih 
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buruk dibandingkan dengan rata-rata nasional, sedangkan 

koperasi dari 21 provinsi lainnya (yaitu, Papua Barat, Lampung, 

Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, 

Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Jambi, 

Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Jawa Timur, 

DKI Jakarta, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Maluku 

Utara) terbukti memiliki kinerja lebih baik dari rata-rata 

nasional. 

Lebih lanjut, sub-komponen terakhir dari perubahan efisiensi 

adalah perubahan efisiensi skala (SEch) juga terbukti 

berkontribusi terhadap memperburuknya perubahan tingkat 

efisiensi koperasi di Indonesia selama periode 2010-2015 dengan 

rata-rata -1,4%. Koperasi di provinsi Bangka Belitung mencatat 

inefisiensi skala terbesar (-14,6%), sedangkan koperasi dari 

provinsi Jawa Tengah mencatat efisiensi skala terbesar (8,6%). 

Selain itu, koperasi dari 20 provinsi lainnya menunjukkan 

perubahan efisiensi skala negatif, tiga provinsi tidak berubah, 

dan koperasi dari 10 provinsi lainnya mengalami perubahan 

efisiensi skala positif. Koperasi dengan perubahan efisiensi skala 

negatif berasal dari provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Barat, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku 

Utara, Papua, Maluku, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, 

Kalimantan Barat, Barat Nusa Tenggara, Kepulauan Riau, 

Kalimantan Selatan, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur, Sumatera 

Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Koperasi yang 

tidak mencatat perubahan dalam SEch adalah berasal dari 

provinsi Sumatra Selatan, DKI Jakarta, dan Bali. Akhirnya, 

koperasi yang mengalami perubahan efisiensi skala positif 

adalah dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan 
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Riau, Bengkulu, Papua Barat, Banten, Lampung, Kalimantan 

Timur, dan Sulawesi Tengah. 

Dibandingkan dengan nilai rata-rata SEch, koperasi Indonesia 

yang berlokasi di 12 provinsi (yaitu, Bangka Belitung, Sulawesi 

Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, 

Maluku Utara, Papua, Maluku, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi 

Tenggara , dan Kalimantan Barat) ditemukan memiliki inefisiensi 

skala yang lebih tinggi, sedangkan koperasi dari 20 provinsi 

lainnya (yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan 

Riau, Bengkulu, Papua Barat, Banten, Lampung, Kalimantan 

Timur, Sulawesi Tengah, Bali, DKI Jakarta, Sumatra Selatan, 

Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan 

Riau) ditemukan mengalami efisiensi skala yang lebih tinggi. 

Namun, koperasi dari provinsi Nusa Tenggara Barat ditemukan 

tidak mengalami perubahan dalam SEch-nya, yang ditunjukkan 

oleh nilai SEch untuk 1,000. 

Komponen perubahan TFP berikutnya adalah perubahan 

Efisiensi Teknis (TEch). Seperti ditunjukkan pada Tabel 2, rata-

rata koperasi di Indonesia mengalami peningkatan efisiensi 

teknis sebesar 16,0% selama periode 2010-2015. Ini menunjukkan 

bahwa kemajuan teknis ditemukan sebagai kontribusi utama 

untuk peningkatan TFP koperasi secara nasional. Adopsi 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi oleh koperasi, 

seperti penjualan online dan transaksi online diyakini telah 

berkontribusi pada peningkatan TFP koperasi. 

Secara lebih rinci, koperasi di provinsi Bangka Belitung telah 

mengalami penurunan efisiensi teknis tertinggi (-11,5%), 

sedangkan koperasi di provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan 



 
 254 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan  

Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 

peningkatan efisiensi teknis tertinggi (51,8%). Secara 

keseluruhan, selain koperasi di provinsi Bangka Belitung yang 

mencatat TEch negatif, semua koperasi di 31 provinsi lainnya 

ditemukan TFPch positif. Selain itu, koperasi dari 17 provinsi 

(yaitu, Bangka Belitung, Gorontalo, Papua Barat, Kalimantan 

Timur, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sulawesi 

Tenggara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, 

Bengkulu, Kalimantan Selatan, Banten, Sumatera Utara, Maluku 

Utara, dan Kalimantan Tengah) ditemukan memiliki TFPch yang 

lebih rendah dari rata-rata nasional (16,0%), sedangkan koperasi 

di 16 provinsi lainnya memiliki TFPch di atas rata-rata nasional. 

Koperasi ini terdapat di provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI 

Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, 

Maluku, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Papua, 

Sulawesi Barat, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi 

Selatan, dan Aceh. 

Simpulan dan Rekomendasi Kebijakan  
Secara nasional, selama periode 2010-2015, koperasi di Indonesia 

sangat tidak efisien. Koperasi di Indonesia beroperasi dengan 

tingkat inefisiensi 34,4% pada tahun 2010, 38,8% pada tahun 

2011, 52,2% pada tahun 2012, 52,3% pada tahun 2013, 61,1% pada 

tahun 2014, dan 43,7% pada tahun 2015. Secara keseluruhan, 

koperasi di 33 provinsi di Indonesia mencatat tingkat inefisiensi 

47,6% selama tahun 2010-2015. Ini menunjukkan bahwa 

koperasi di Indonesia harus menaikkan tingkat efisiensinya 

sebesar 52,4% agar sepenuhnya beroperasi secara efisien. 

Ditinjau dari tingkat total produktivitas, dari keseluruhan 

koperasi yang terdapat di 33 provinsi di Indonesia, hanya 

koperasi di 14 provinsi yang telah mengalami peningkatan 
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produktivitas. Koperasi di provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat 

sebagai koperasi yang mengalami tingkat peningkatan 

produktivitas tertinggi, yaitu sebesar 49,9%, sedangkan koperasi 

di provinsi Bangka Belitung tercatat sebagai koperasi yang 

mengalami penurunan produktivitas tertinggi, yaitu sebesar -

24,4%. Secara keseluruhan, tingkat produktivitas koperasi hanya 

meningkat sebesar 9,9%. Peningkatan efisiensi teknis ditemukan 

sebagai penyumbang utama terhadap peningkatan produktivitas 

koperasi di Indonesia. 

Dalam rangka mewujudkan koperasi sebagai pilar dan tulang 

punggung perekonomian berbasis kerakyatan di Indonesia, maka 

upaya peningkatan tingkat efisiensi dan produktivitas koperasi 

mutlak harus dilakukan. Berikut ini beberapa rekomendasi 

kebijakan strategis yang dapat diambil pemerintah dalam upaya 

meningkatkan produktivitas koperasi di Indonesia. 

1) Peningkatan tata kelola koperasi dengan memaksimalkan 

penggunaan sumber daya manusia koperasi. Training 

berbasis tata kelola harus dilakukan secara regular agar 

pengelola koperasi dapat mengelola koperasi secara 

profesional.  

2) Peningkatan budaya bisnis, keterampilan manajerial, dan 

naluri kewirausahaan di kalangan pengelola koperasi 

melalui berbagai program training dan edukasi bisnis 

koperasi profesional perlu dilakukan secara regular dan 

berkelanjutan. Mereka harus dididik untuk menjalankan 

peran mereka dan memahami struktur tata kelola 

koperasi.  
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3) Optimalisasi penggunaan modal koperasi, baik modal 

internal maupun modal eksternal. Selain itu, pemerintah 

harus mendukung koperasi untuk menjadi pilar dan 

tulang punggung nyata perekonomian nasional, 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui bantuan 

keuangan dan manajerial. Modal koperasi harus 

dialokasikan untuk kegiatan bisnis produktif yang 

didukung oleh partisipasi aktif para anggota koperasi 

dalam setiap kegiatan koperasi. Partisipasi aktif anggota 

dan persepsi publik tentang peran koperasi juga harus 

ditingkatkan. 

4) Agar tidak terjadinya perbedaan tingkat efisiensi dan 

produktivitas yang mencolok antar jenis koperasi di 

berbagai daerah di Indonesia, maka pemerintah melalui 

Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia harus 

merancang kebijakan yang tepat sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi masing-masing koperasi 

dengan tingkat produktivitas yang berbeda. Koperasi 

yang memiliki tingkat produktivitas yang rendah dapat 

melakukan bencmarking untuk mempelajari dan 

sekaligus mengadopsi best practices pada koperasi yang 

memiliki produktivitas yang tinggi.  

5) Memilih dan memberikan penghargaan kepada koperasi 

dengan produktivitas tertinggi dan sekaligus dijadikan 

‘koperasi model’ untuk dapat ditiru model 

pengelolaannya oleh koperasi-koperasi lainnya di 

Indonesia baik pada level propinsi maupun level nasional. 
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6) Skema remunerasi untuk pengelola manajemen koperasi 

perlu dievaluasi kembali dan ditingkatkan menjadi 

kompensasi berbasis kinerja yang lebih berkeadilan dan 

paket promosi yang menarik. Adopsi akad-akad bisnis 

syariah dalam setiap kegiatan koperasi dapat 

menawarkan skema remunerasi yang lebih berkeadilan. 

7) Perubahan efisiensi murni dan efisiensi skala menjadi 

penyumbang utama terhadap penurunan efisiensi 

koperasi di Indonesia, masing-masing, sebesar -3,9% dan -

1,4%. Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan koperasi 

dalam mengkombinasi input secara tepat untuk 

menghasilkan keuntungan maksimum dan mayoritas 

ukuran koperasi di Indonesia yang sangat kecil telah 

menjadi penyumbang utama rendahnya tingkat efisiensi 

koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia mengalami 

diseconomies scale, sehingga mereka harus 

mempertimbangkan untuk menggabungkan beberapa 

koperasi kecil menjadi yang lebih besar, sebagai upaya 

untuk mengurangi biaya operasi mereka.  

8) Secara nasional, koperasi di Indonesia telah mencatat 

peningkatan efisiensi teknis sebesar 16,0% selama periode 

2010-2015. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknis 

ditemukan sebagai kontribusi utama untuk peningkatan 

total produktivitas koperasi secara nasional. Adopsi 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi oleh 

koperasi, seperti penjualan online dan transaksi online 

telah berkontribusi pada peningkatan produktivitas 

koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus didorong untuk 

mengadopsi kemajuan teknologi informasi dan 
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komunikasi dalam setiap kegiatan bisnis koperasi. 

Koperasi perlu didorong untuk menawarkan produk dan 

jasa berbasis online dan digitaliasi.  

9) Pemerintah perlu mereviu kebijakan-kebijakan 

penguatan koperasi yang sudah ada di semua provinsi 

secara nasional agar tidak tumpah tindih, namun saling 

menguatkan peningkatan efisiensi dan produktivitas 

koperasi di Indonesia. Penguatan dan penegakan regulasi 

koperasi harus diperketat sehingga semua koperasi patuh 

pada prinsip-prinsip perkoperasian. 

10) Sektor swasta harus didorong oleh pemerintah untuk 

bekerja bersama dengan koperasi. Pemerintah dapat 

menyediakan insentif-insentif bisnis menarik, seperti 

insentif pajak kepada sektor swasta yang bermitra 

dengan koperasi. 

11) Dalam rangka mewujudkan koperasi sebagai pilar 

ekonomi kerakyatan yang lebih berkeadilan melalui 

peningkatan efisiensi dan produktivitas koperasi, 

pengadopsian nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas 

koperasi diyakini menjadi salah satu solusi strategis. Nilai-

nilai yang diusung koperasi syariah, seperti ta’awun (kerja 

sama), keadilan, kesetaraan, ukhuwah (persaudaraan), 

bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), maysir 

(perjudian), dan unsur-unsur eksploitatif lainnya 

menjadikan koperasi syariah lebih berpotensi dalam 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera 

dan menikmati pembangungan ekonomi yang lebih 

berkeadilan. Lebih-lebih lagi, Masterplan Ekonomi 

Syariah Indonesia 2019-2024 telah menjadikan Usaha 
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Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk koperasi 

sebagai salah satu lembaga yang menjadi prioritas untuk 

dikembangkan berbasis ekonomi syariah.    
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Latar Belakang 
Penduduk usia 15 tahun ke atas dikelompokkan menjadi 

Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja 

adalah mereka yang telah bekerja dan mereka yang sedang 

mencari pekerjaan dan/atau pengangguran. Sedangkan Bukan 

Angkatan Kerja adalah mereka yang masih bersekolah dan/atau 

kuliah, ibu rumah tangga, penerima pensiun, transfer dan 

bantuan sosial, bunga deposito, dan lain-lain yang merupakan 

penghasilan di luar pasar kerja. Pada Agustus 2018, tingkat 

pengangguran terbuka mencapai 5,34 persen meningkat dari 

Februari 2018 yang mencapai 5,13 persen.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang 

amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, 

terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan 

ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu 

daerah. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses 

multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar 

dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan 
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nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan 

mutlak (Todaro dan Smith; 2006). Pertumbuhan ekonomi tanpa 

dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan 

mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari 

penambahan pendapatan tersebut (ceteris paribus), yang 

selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan 

ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. 

Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia 

yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimulai pada 

Tahun 1980 sebesar 146.777.000 jiwa sampai pada Tahun 2007 

sebesar 224.904.000 jiwa (BPS, 1980 dan 2007). Kenaikan tersebut 

juga diikuti oleh kenaikan jumlah pengangguran. Hal ini 

menunjukkan kenaikan jumlah penduduk tidak terserap ke 

lapangan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran pun naik. 

Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus-

menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi Tahun 1997, 

tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 

persen dan pada Tahun 1997 sebesar 4,68 persen. Tingkat 

pengangguran sebesar 4,68 persen masih merupakan 

pengangguran dalam skala yang wajar. Di negara maju, tingkat 

penganggurannya biasanya berkisar antara 2–3 persen. Hal ini 

disebut Tingkat Pengangguran Alamiah. Tingkat pengangguran 

alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan 

tak mungkin dihilangkan. Artinya jika tingkat pengangguran 

paling tinggi 2-3 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam 

kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) 

(Todaro & Smith; 2006). 
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Tinjauan Pustaka 
Dalam Makro Ekonomi, ada berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengangguran. Beberapa di antaranya 

adalah tingkat inflasi, tingkat inflasi dan tingkat upah. Inflasi 

merupakan suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga 

barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Menurut 

Mankiw (2017), inflasi adalah proses kenaikan harga-harga 

umum barang-barang secara terus-menerus. Inflasi sebagai 

proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu 

perekonomian. Berdasarkan definisi mengenai inflasi di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan 

kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terjadi 

secara terus-menerus. Inflasi tarikan permintaan (demand-pull 

inflation), yaitu inflasi ini biasanya terjadi pada masa 

perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja 

yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan 

selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi 

kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Sedangkan 

Inflasi desakan biaya (cost-push inflation), yaitu Inflasi yang 

berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat dan 

tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-

perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, 

mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara 

memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. 

Langkah ini membuat biaya produksi meningkat, yang akhirnya 

menyebabkan kenaikan harga berbagai barang. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai 

perkembangan ekonomi suatu negara. Sayangnya, karena 

ketidakseragam data inflasi, maka dalam penelitian ini, data 

inflasi masing-masing 34 provinsi tidak dimasukkan. 
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Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya 

perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya 

pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya standar 

hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berarti 

perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di 

suatu negara. Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus 

(2004: 249) pertumbuhan ekonomi adalah gambaran ekspansi 

GDP potensial atau output nasional negara, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu 

proses peningkatan pendapatan nasional suatu negara dalam 

waktu tertentu atau periode tertentu. Teori Schumpeter 

menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Schumpeter menyatakan 

makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin terbatas 

kemungkinan untuk mengadakan inovasi, maka pertumbuhan 

ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada 

akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau 

“stationary state”. Pengangguran menjelaskan pengangguran 

adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam 

angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat 

memperolehnya. Pengangguran adalah orang yang tidak 

mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan. 

Pengangguran adalah ketidakmampuan angkatan kerja untuk 

memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan 

atau mereka inginkan. Jadi, dapat disimpulkan pengangguran 

adalah suatu kondisi di mana seseorang yang sudah tergolong 

angkatan kerja belum mendapat pekerjaan dan berusaha 

mencari pekerjaan.  

Teori yang menjelaskan hubungan antara inflasi dan 

pengangguran adalah Kurva Philips. Kurva Philips menyatakan 
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terdapat trade off antara inflasi dengan pengangguran, yakni 

apabila tingkat inflasi tinggi, maka pengangguran rendah. Inflasi 

terjadi ketika tingkat harga umum naik (Samuelson dan 

Nordhaus, 2004: 381). Sedangkan hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dijelaskan dalam 

hukum Okun yang menyatakan bahwa setiap penurunan dua 

persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka 

pengangguran meningkat sekitar satu persen (Samuelson dan 

Nordhaus, 2004: 365). 

2.1. Ketenagakerjaan 
Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan, secara garis besar 

penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu 

tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja ialah 

penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia 

kerja berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lain. 

Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 15 

tahun, tanpa batas umur maksimum (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Jadi, 

setiap orang atau semua penduduk yang sudah berusia 15 tahun 

tergolong sebagai tenaga kerja. India menggunakan rentang usia 

14 sampai dengan 60 tahun sebagai batas usia kerja. Di Amerika 

Serikat batas minimum usia kerja adalah 16 tahun, juga tanpa 

batas usia maksimum. Batas usia kerja versi Bank Dunia adalah 

antara 15 hingga 64 tahun. 

2.1.1. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan 
Tenaga kerja dikelompokkan menjadi dua yaitu angkatan kerja 

dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 

kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara 
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tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang termasuk 

bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih 

sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan 

lainnya selain kegiatan pribadi (Badan Pusat Statistik, 2016: 7). 

Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua 

subkelompok yaitu bekerja dan pengangguran. Bekerja adalah 

orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang 

mempunyai pekerjaan dan (saat disensus atau survei) memang 

sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun 

untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Yang 

terakhir ini misalnya petani yang sedang menanti panen atau 

wanita karir yang tengah menjalani cuti melahirkan. Badan 

Pusat Statistik mendefinisikan bekerja adalah kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau 

membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Paling 

sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan 

tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang 

membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Adapun yang 

dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang tidak 

mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan 

(masih/sedang) mencari pekerjaan. Diagram ketenagakerjaan 

dapat ditunjukkan pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Diagram Ketenagakerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Pengertian pengangguran 
Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang 

yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan 

pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan 

tersebut. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh 

ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan 

melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. 

Jumlah penduduk yang bertambah tiap tahunnya ternyata 

memiliki hubungan searah dengan jumlah pengangguran. 

Dengan bertambahnya jumlah penduduk akan mengakibatkan 
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bertambahnya jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan 

kurangnya penyerapan tenaga kerja, sheingga hubungan antara 

kenaikan jumlah penduduk di Indonesia sangat kuat dengan 

kenaikan jumlah pengangguran. 

Hubungan yang searah tersebut sesuai dengan teori 

pertumbuhan klasik, di mana penduduk yang sudah terlalu 

banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan 

mempengaruhi fungsi produksi, maka produksi marginal akan 

mengalami penurunan. Oleh karena itu, dengan adanya 

pertambahan penduduk yang terlalu banyak, maka akan 

menurunkan kegiatan ekonomi, sehingga mengakibatkan 

penduduk bekerja. Hal tersebut mengindikasikan bertambahnya 

jumlah pengangguran.  

Pengangguran merupakan keadaan di mana dalam sebuah 

masyarakat, sebagian warganya tidak mampu memasuki 

kesempatan kerja yang ada, sehingga ia tidak mampu lagi 

memenuhi kebutuhan ekonominya. Secara alami pengangguran 

terjadi karena pada saat kesempatan kerja penuh (full 

employment) di mana 95 persen angkatan kerja dalam waktu 

tertentu sepenuhnya bekerja, angkatan kerja yang belum masuk 

dalam kesempatan kerja tersebut berarti menganggur. 

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan 

kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang 

mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi 

masalah dalam perekonomian karena dengan adanya 

pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan 

berkurang sehingga dapat menyebabkan 

timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Ada 

berbagai jenis pengangguran: 
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1) Pengangguran Friksional/Frictional Unemployment: 

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang 

sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala 

waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar 

kerja dengan pembuka lamaran pekerja penganggur yang 

mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi 

persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. 

Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan 

meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia 

yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya; 

2) Pengangguran Musiman/Seasonal Unemployment: 

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur 

karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek 

yang menyebabkan seseorang harus menganggur. 

Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, 

tukang jualan durian yang menanti musim durian; 

3) Pengangguran Siklikal. Pengangguran siklikal adalah 

pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun 

siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih 

rendah daripada penawaran kerja. 

Pengangguran di Indonesia paling banyak berada di perdesaan, 

bahkan berdasarkan sensus penduduk pada Tahun 1980 

menunjukkan bahwa sekitar 80,5 persen angkatan kerja yang 

ada di Indonesia berada di perdesaan. Hal ini tidak lepas dari 

makin sempitnya lahan pertanian yang ada di perdesaan yang 

beralih fungsi. Padahal sektor pertanian merupakan sektor yang 

mampu menampung angkatan kerja di desa. Semakin sempitnya 

lahan pertanian yang ada di perdesaan ini juga tidak lepas dari 

sistem pewarisan dengan pembagian tanah yang dilakukan 
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petani perdesaan. Misal seorang petani mempunya tanah seluas 

1 ha dan dia mempunyai dua orang anak, maka masing-masing 

anak mereka akan memperoleh ½ ha sebagai harta waris 

nantinya dan ini akan dilakukan secara turun-menurun, 

sehingga pada suatu saat seorang akan mengolah pertanian yang 

sangat sempit. Dengan demikian, maka akan ada dua 

kemungkinan: 

1) Orang tersebut tetap di desa, menyebabkan disguised 

unemployment jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian 

di desa lebih besar daripada sumber daya dan faktor 

produksi, sehingga tenaga kerja pertanian menjadi 

setengah menganggur. 

2) Mereka akan pergi dari desa menuju tempat lain untuk 

memperoleh pendapatan (urbanisasi) dan menciptakan 

rumah liar (ruli) seperti yang terlihat di Batam. 

Selain itu, pertanian di daerah perdesaan juga masih bersifat 

peasant dan subsistensi. Peasant dan subsistensi merupakan 

gambaran tentang kondisi sosial masyarakat pedesaan. Peasant 

merupakan ketidakberhasilan yang kemudian menjadi 

kebiasaan dan melembaga menjadi tata nilai umum yang 

berlebih pada kekurangan. Sedangkan subsistensi merupakan 

kegiatan usaha tani yang hanya cukup untuk kepentingan 

makan saja yang sebenarnya merupakan ketidakberdayaan. 

Namun dengan rendahnya kualitas sumber daya lahan 

mengakibatkan tingginya tingkat biaya produksi yang harus 

dikeluarkan petani, proses produksi kurang efisien dan terjadi 

keterbatasan penguasaan lahan. Pergeseran fungsi lahan dan 

bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan menurunnya 

kesempatan kerja dan terjadilah penganagguran. Padahal, 
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apabila dikelola dengan baik sektor pertanian dapat menopang 

perekonomian Nasional dan mampu menampung tenaga kerja 

serta mampu menghasilkan surplus bahan makanan untuk 

ekspor dan sebagai bahan baku industri. Pertanian di Indonesia 

yang melimpah akan kekayaan alam Indonesia dengan tanah 

yang subur sebenarnya merupakan sektor yang unik dan khas 

dalam perekonomian Nasional. 

Dalam mengatasi pengangguran ini peran pemerintah 

sebenarnya masih sangat kurang, ditambah lagi dengan adanya 

ketimpangan struktur masa lampau dan masa kini. ketimpangan 

tersebut antara lain: 

1) Pola pemukiman penduduk di Jawa dan di luar Jawa; 

2) Ketimpangan pembangunan antar daerah; 

3) Ketidakserasian laju pembangunan kota dan desa; 

4) Kurangnya informasi pasar tenaga kerja, terutama di 

perdesaan; 

5) Kurangnya penyesuaian pendidikan dengan arah 

pembangunan; 

6) Kurangnya koordinasi investasi padat modal dan padat 

karya; 

7) Ketimpangan produktivitas sektor pertanian dan non 

pertanian; 

8) Kekurangserasian tumbuhnya sektor formal dan 

informal; 

9) Masalah pengangguran terbuka dan terselubung; 
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10) Ketimpangan peranan pemerintah dan swasta. 

Masalah pengangguran tersebut sebenarnya tidak dapat 

dipisahkan dari pembangunan bidang lain, karena itu harus 

melihat latar belakang semua bidang yang melingkupinya dan 

jangan sampai terjadi ketimpangan tersebut yang justru akan 

menghambat proses pembangunan itu sendiri. Pengangguran 

mungkin hanya satu dari beberapa masalah yang dialami 

Indonesia dan pemerintah harusnya hendak mengatasinya. 

Karena kalau satu dari masalah-masalah yang ada tidak 

diselesaikan, maka akan muncul masalah lain yang saling 

berkaitan. Pada masalah pengangguran ini saja misalnya, dapat 

menimbulkan masalah sosial lain yang antara lain kemiskinan, 

kriminalitas, dan munculnya masalah perkotaan berupa 

munculnya kawasan kumuh sebagai akibat dari urbanisasi 

karena di pedesaan sudah semakin sempitnya lapangan 

pekerjaan. 

2.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 
Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

kenaikan dalam jangka panjang dalam kemampuan suatu negara 

untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang 

ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai 

dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan 

ideologi (Nafziger, 2006: 361). Definisi ini memiliki tiga 

komponen: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa 

terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan 

barang. Kedua, kemajuan teknologi merupakan faktor dalam 

pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan, 

kemampuan dalam menyediakan aneka barang kepada 

penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien 
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memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan 

ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan 

secara tepat.   

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat 

direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik 

ekonomi suatu negara sudah dikelola dengan benar. Menurut 

Mankiw (2007: 17), Produk Domestik Bruto dapat dipandang 

dalam dua hal. Pertama pendapatan total dari setiap orang di 

dalam perekonomian. Kedua, adalah pengeluaran total atas 

output barang dan jasa perekonomian.  

Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan negara-negara di 

dunia, Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan 

ekonomi (the stage of economic growth). Menurutnya bahwa 

proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalam lima tahap dan 

setiap negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah 

satu dari kelima tahapan tersebut. Adapun lima tahapan 

pertumbuhan tersebut antara lain; masyarakat tradisional, 

prasyarat lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan, 

dan masa konsumsi tinggi. Untuk menuju tahap lepas landas di 

mana perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang 

mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (self-sustained 

growth). Rostow mensyaratkan adanya penanaman modal yang 

produktif dari 5 persen menjadi 10 persen dari produksi nasional 

nettonya, karena dengan adanya kenaikan penanaman modal 

inilah perekonomian dapat berkembang melebihi perkembangan 

penduduknya. 
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Todaro dan Smith (2003: 86-92) mengidentifikasikan bahwa 

terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari 

setiap bangsa, yaitu:  

1) Akumulasi Modal 

Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila 

sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan 

kembali dengan tujuan memperbesar output dan 

pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, 

mesin-mesin dan peralatan dan bahan baku 

meningkatkan stok modal (capital stock) fisik suatu negara 

yakni total nilai riil netto atas seluruh barang modal 

produktif secara fisik dan hal itu jelas memungkinkan 

terjadinya peningkatan output di masa-masa yang akan 

datang.  

2) Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja 

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan 

kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor 

positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. 

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan 

meningkatkan tenaga kerja produktif, sedangkan 

pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti 

meningkatkan ukuran pasar domestiknya.  

3) Kemajuan Teknologi 

Kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonom 

merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang 

terpenting. Dalam pengertian yang paling sederhana, 

kemajuan teknologi terjadi karena ditemukan cara baru 

atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani 

pekerjaan-pekerjaan tradisional. Kemajuan teknologi 
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tersebut dapat beragam sifatnya, yaitu pertama, teknologi 

yang bersifat netral. Kemajuan teknologi yang netral 

terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita 

mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan 

menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang 

sama. Kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga 

kerja, dan ketiga, kemajuan teknologi hemat modal. Di 

negara-negara dunia ketiga yang melimpah tenaga kerja 

tetapi langka modal, kemajuan teknologi, hemat modal 

merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Kemajuan 

teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat 

karya yang lebih efisien.  

Ketiga faktor di atas juga menjadi determinan penting dalam 

teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model 

pertumbuhan Solow (Solow Growth Model). Model ini dirancang 

untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan 

modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi 

berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana 

pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara 

secara keseluruhan (Mankiw, 2007:183). Dalam model Solow 

(Mankiw, 2007:184) output atau jumlah barang yang dihasilkan 

dalam perekonomian tergantung pada persediaan modal dan 

tenaga kerja melalui sebuah fungsi produksi yang memiliki skala 

hasil konstan.  

𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿)           (2.2) 

Berdasarkan asumsi skala hasil konstan, maka dengan membagi 

kedua sisi persamaan dengan L (pekerja), maka dapat juga 

diidentifikasikan bahwa output per pekerja merupakan fungsi 

dari modal per pekerja, yaitu Y/L = F(K/L, 1), dan selanjutnya 
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dapat ditulis persamaan y = f (k), yang menggambarkan bahwa 

output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja.  

Persediaan modal menjadi determinan output perekonomian 

yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang 

waktu, dan perubahan itu dapat mengarah ke pertumbuhan 

ekonomi. Dua kekuatan utama yang mempengaruhi persediaan 

modal adalah investasi dan depresiasi. Dalam jangka panjang 

persediaan modal ini akan menuju suatu tingkat modal pada 

kondisi mapan (Steady state level of capital), yaitu di mana dalam 

perekonomian berlaku tingkat investasi sama dengan depresiasi 

sehingga perubahan persediaaan modal (k) dan output f(k) adalah 

tetap. Notasi yang umumnya digunakan untuk menunjukkan 

kondisi ini adalah k*. Dalam Model Solow dasar ini juga 

ditunjukkan bagaimana akumulasi modal dengan sendirinya 

tidak dapat menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Artinya meski dalam jangka pendek terjadi pertumbuhan output, 

tetapi pada akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal 

dan output adalah konstan (Mankiw, 2007:184).  

Menurut Solow pertumbuhan penduduk dan kemajuan 

teknologi merupakan variabel lainnya yang turut 

mempengaruhi output perekonomian suatu Negara. 

Sebagaimana depresiasi yang mengurangi persediaan modal per 

pekerja, pertumbuhan penduduk pun akan menyebabkan hal 

yang sama. Artinya semakin besar jumlah penduduk, maka 

semakin kecil jumlah modal per pekerja dan berdampak pada 

rendahnya output per pekerja. Untuk mencapai kondisi mapan, 

maka dalam perekonomian memerlukan tingkat investasi yang 

dapat mengoffset pengaruh depresiasi dan pertumbuhan 

penduduk, atau yang disebut investasi pulang pokok (break event 
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investment), yaitu ∆k = i – (∂ + n) k, sebagaimana gambar di bawah 

ini:  

Gambar 2.1: Pertumbuhan Penduduk, Steady State, dan Level 
Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mankiw (2007:185-186) 

 

Satu hal yang penting di sini adalah bahwa meskipun dalam 

kondisi mapan modal dan output per pekerja adalah konstan, 

namun dalam perekonomian sesungguhnya output total dan 

modal total tetap bertambah dari waktu ke waktu. Sedangkan 

kemajuan teknologi menurut Solow merupakan variabel 

eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

berproduksi sepanjang waktu. Kemajuan teknologi ini 

direfleksikan dengan apa yang disebutnya sebagai efisiensi 

tenaga kerja, yaitu mencerminkan pengetahuan masyarakat 

tentang metode-metode produksi; ketika teknologi mengalami 

kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat (Mankiw, 2007:187-

188).  
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Lebih jauh Martinez-Vazquez dan McNab (2001: 7-13) 

menjelaskan bahwa kebanyakan studi yang mempelajari 

hubungan langsung desentralisasi fiskal dan pertumbuhan 

ekonomi dengan menerapkan model pertumbuhan endogenous 

Barro (Barro’s Endogenous Growth Model), di mana fungsi 

produksi terdiri dari berbagai input termasuk modal swasta, dan 

pengeluaran publik dalam tiga tingkatan pemerintah. Namun 

dalam beberapa studi yang lain, seperti Davoodi dan Zou (1998: 

244-245) menggunakan variabel kondisi Levine-Renelt (Levine-

Renelt conditioning variables) atau model pertumbuhan Solow 

meliputi investasi, pertumbuhan penduduk, dan human capital, 

untuk menguji kerapuhan (fragility) estimasi desentralisasi fiskal.  

Model dasar teori pertumbuhan ekonomi Tahun 1990-an masih 

bertolak dari paradigma ekonomi neoklasik yang mengatakan, 

bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh modal, tenaga 

kerja dan produktivitas total produksi (Mankiw, 2007). Bila fungsi 

produksi sebuah perekonomian berbentuk Cobb-Douglas 

(dengan ciri-ciri) sebagai berikut:  

𝑌 = 𝐴𝐾Å𝐿��Å           (2.3) 

Di mana Y adalah output, A adalah teknologi, K adalah modal 

fisik, dan L adalah tenaga kerja, dan 𝛼 adalah proporsi (share) 

input. Dalam keadaan kompetitif proporsi ini sama dengan 

elastisitas output berkenaan dengan modal dan tenaga kerja. Jadi 

persamaan di atas mengatakan bahwa perubahan output 

dipengaruhi oleh teknologi, modal dan tenaga kerja. 

Perkembangan teknologi yang ditentukan dari luar model dan 

bersifat labour augmenting technology karena peningkatan output 

akibat perubahan teknologi menyerupai peningkatan output 

akibat perubahan tenaga kerja. Di samping itu, perkembangan 
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teknologi yang bersifat eksternal, persamaan sebelumnya juga 

mengandaikan bahwa tabungan bersifat eksogen (Mankiw, 

2007).  

Ada dua kondisi dasar yang harus dipenuhi untuk terjadinya 

konvergensi ekonomi yakni; pertama, bagaimana posisi awal 

perekonomian sebuah negara, apakah pendapatan per kapitanya 

tinggi atau rendah. Bila pendapatan per kapita rendah, maka 

produksi rata-rata modal dalam persamaan sebelumnya adalah 

tinggi karena marginal produknya yang tinggi. Hal ini sesuai 

dengan hukum ekonomi dasar bahwa semakin sedikit modal, 

semakin produktif modal tersebut dengan faktor lain adalah 

tetap. Sebaliknya bila modal yang tersedia banyak, maka 

marginal produk rendah sehingga produksi rata-rata rendah. 

Dengan demikian, negara yang makin miskin dapat mengejar 

negara yang kaya karena yang miskin tumbuh lebih cepat 

dibandingkan dengan yang kaya.  

Kedua, bagaimana posisi target pendapatan per kapita negara 

yang bersangkutan (steady state). Posisi target tersebut adalah 

posisi jangka panjang yang memberikan landasan bagi usaha 

pembangunan ekonomi. Guna mencapai posisi target tersebut 

tergantung pada bagaimana para pelaku ekonomi melakukan 

pilihan-pilihan dan kondisi-kondisi berlainan dari negara atau 

daerah yang bersangkutan. Pilihan bagi sektor swasta dapat 

berupa besarnya porsi pendapatan yang ditabung, persediaan 

tenaga kerja, dan laju pertumbuhan penduduk yang mencakup 

fertilitas, kelahiran dan mortalitas. Pilihan-pilihan ini tergantung 

juga dari preferensi dan biaya yang harus diemban (Barro, 1996: 

68). 



 
 280 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan  

Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 

2.2.3. Tingkat Upah 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, upah 

merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha 

kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah 

atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk 

uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau 

peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar 

suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan 

termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun 

untuk keluarganya. Oleh karena itu, setiap orang yang 

melakukan pekerjaan tertentu berhak untuk menerima upah 

atas pekerjaan yang telah dilakukan atau dikerjakan. 

Berdasarkan hasil deskripsi statistik secara grafik dan data 

ditemukan bahwa besaran upah memiliki kecenderungan searah 

terhadap jumlah pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,940608 

yang mengindikasikan hubungan kenaikan upah dengan 

kenaikan jumlah pengangguran bersifat positif dan kuat. 

Kenaikan besaran upah minimum rata-rata provinsi memiliki 

hubungan yang kuat dengan kenaikan pada jumlah 

pengangguran. Hubungan searah ini disebabkan ketika 

pemerintah menaikkan upah minimum, maka kenaikan 

penawaran tenaga kerja pun meningkat, tetapi perusahaan lebih 

memilih mengurangi biaya produksi dengan mengurangi jumlah 

pekerja agar tidak terjadi collaps karena mengalami defisit, 

sehingga jumlah pengangguran pun meningkat seiring kenaikan 

upah yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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Metode Penelitian 
Jenis Penelitian ini adalah analitik yaitu penelitian yang 

berusaha merancang dan mengumpulkan informasi tentang 

keadaan-keadaan nyata sekarang. Tujuan utama dengan 

menggunakan metode ini untuk menguji hipotesis, mengkaji 

pengaruh, membuat prediksi dan menjelaskan fenomena yang 

ada. Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia yang menggunakan 

data persentase angka pengangguran terbuka masing-masing 34 

provinsi di Indonesia, masing-masing laju pertumbuhan ekonomi 

provinsi Atas Dasar Harga Konstan dan Tingkat Upah masing-

masing 34 provinsi. Setelah melakukan uji asumsi klasik berupa 

uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, uji 

heteroskedastisitas, uji regresi panel, uji signifikansi parsial (Uji-

T) dan uji serempak (uji-F), Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji 

Lagrange-Multiplier. 

lnY1t=β0+β1X1+β2X2+εt 

Y1t=Tingkat Pengangguran Terbuka masing-masing 34 provinsi 

dalam satuan persentase (%); 

X1=Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 

(ADHK) dalam satuan persentase (%);  

X2=Tingkat Upah Pekerja Formal masing-masing 34 provinsi 

dalam satuan juta rupiah (Rp).   
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Hasil dan Pembahasan 

Hasil 
Regresi dengan menggunakan regresi data panel terdiri dari data 

cross section dan time series mengasumsikan yakni pertama, 

heterogenitas antara individu dapat diakomodasi dengan baik. 

Kedua, Penggabungan antara cross section dan time series 

membuat data panel menjadi lebih informatif, lebih bervariasi, 

mengurangi kolinearitas, memperbanyak derajat bebas dan lebih 

efisien. Ketiga, pengulangan waktu pada unit cross section yang 

sama mengakomodasi perubahan dinamis setiap unit cross 

section (Widarjono; 2013). Hasilnya adalah regresi menggunakan 

random effect setelah meluncurkan Uji-Chow, Uji Hausman dan 

Uji LM sebagai berikut:   

lnY1t = 4,36    -    0,03X1 + 0,0005X2 +εt     

           (8,838)*** (-0,673)    (2,223)** 

R2 =0,05 

R =0,03 

DW =1,80 

Estimasi dengan menggunakan model regresi Panel Random 

Effect menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka di 

Indonesia hanya dipengaruhi positif dan signifikan oleh tingkat 

upah yang signifikan pada derajat 5 persen. Sedangkan laju 

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan. 
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Pembahasan 
Penanganan masalah pengangguran ini dapat dilaksanakan 

dengan berbagai cara, di mana pihak pemerintah, swasta dan 

masyarakat sendiri harus berperan secara aktif dalam mengatasi 

masalah ini. Satu dari berbagai peran Pemerintah dalam 

pengelolaan pembangunan adalah penanggulangan masalah 

pengangguran yakni pengelolaan utama yang dilakukan 

Pemerintah adalah untuk menangani masalah buruh, tata guna 

lahan di pedesaan dan pemajakan serta penyerapan tenaga kerja, 

Selama ini, peran Pemerintah sebenarnya sudah ada, terlihat 

dengan adanya berbagai lembaga yang dibentuk Pemerintah 

dalam menyalurkan tenaga kerja (BNPTKI). Lembaga tersebut 

ada yang bergerak untuk menyalurkan tenaga kerja di 

perusahaan dalam negeri, perusahaan BUMN, maupun 

penyaluran tenaga kerja yang ada di luar negeri. Walaupun 

demikian, peran Pemerintah ini masih dianggap belum 

maksimal. Hal ini, terlihat pada pelaksanaan yang ada pada saat 

ini di mana lembaga penyaluran tenaga kerja yang ada hanya 

dalam pelaksanaannya masih kurang berjalan dengan baik. 

Selain itu, pada saat ini, lembaga penyaluran tenaga kerja yang 

paling banyak diminati adalah lembaga penyaluran tenaga kerja 

di luar negeri walaupun sebagai pembantu rumah tangga, yang 

tentunya tidak membutuhkan pendidikan tinggi sebagai 

persyaratannya. Namun, seolah-olah pemerintah terus 

menyalurkan tenaga kerja di luar negeri sebagai jalan menangani 

masalah pengangguran di Indonesia, walaupun sudah banyak 

berbagai kasus yang menimpa tenaga kerja di luar negeri. 

Sedangkan, usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah masih 

terlihat kurang cerdas dan imajinatif dalam penanganan masalah 

pengangguran di daerahnya. 
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Penanggulangan masalah pengangguran ini seharusnya 

dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah masing-

masing wilayah di Indonesia yang berbeda antara satu dengan 

yang lain. Dengan demikian, maka peran Pemerintah Daerah 

dalam menangani masalah penganguran di daerahnya sendiri 

menjadi prioritas utama. Kaitannya dengan potensi daerah 

seharusnya Pemerintah Daerah melihat potensi tersebut untuk 

menciptakan lapangan kerja baru. 

Pendirian usaha padat karya yang diatur pemerintah juga sangat 

penting, baik padat karya pemeliharaan jalan dan jembatan 

maupun pembangunan infrastruktur baru, karena dengan 

industri padat karya ini mampu menyerap banyak angkatan 

kerja di sekitar. Pemerintah juga harus memperhatikan masalah 

kapitalisme yang semakin lama semakin menaungi 

perekonomian manusia. Kapitalisme menumbuhkan 

perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bahkan investor 

asing dengan leluasa mampu menanamkan modalnya di 

Indonesia. Pemerintah sebagai pemegang wewenang untuk 

mengatur perekonomian negara harus mampu memberikan 

peraturan yang tegas supaya perusahaan asing yang ada di 

Indonesia mampu menyerap tenaga kerja Indonesia dengan 

kuota yang besar, tidak seperti selama ini yang justru bekerja 

hanya sebagai pekerja kasar bagi perusahaan asing di negeri 

sendiri, dan untuk duduk sebagai tenaga ahli tentunya 

membutuhkan pendidikan yang cukup, sehingga, pada akhirnya 

pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan demi 

kesejahteraan rakyatnya. Pendidikan di sini dapat berupa 

peningkatan mutu pendidikan formal dan vokasi maupun 

peningkatan mutu lembaga pelatihan dan penyaluran tenaga 

kerja. 
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Upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan 

menyalurkan bantuan kepada masyarakat terutama kepada 

pengusaha kecil dan menengah berupa kredit dengan bunga 

ringan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Rakyat 

Daerah (KURDA), Kredit Ultra Mikro (UMI). Dengan demikian, 

maka usaha kecil dan menengah akan tumbuh semakin pesat 

dan berkembang yang tentunya akan menyerap tenaga kerja 

yang ada. 

Dalam hal penanganan masalah pengangguran ini peran pihak 

swasta juga diperlukan, terutama pihak swasta harus mampu 

bekerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Dalam sebuah kebijakan Pemerintah hendaknya mampu ditaati 

dengan baik oleh pihak swasta terutama tentang tenaga kerja. 

Peran swasta dapat terlihat apabila perusahaan milik swasta 

mampu menciptakan lapangan kerja yang baru yang benar-

benar menyerap banyak tenaga kerja di setiap daerah. 

Pihak swasta dapat berupa pembangunan perusahaan padat 

karya yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, pihak 

swasta juga dapat mendirikan perusahaan-perusahaan dalam 

skala kecil yang mampu menyererap tenaga kerja tanpa 

pendidikan tinggi, karena hanya memebutuhkan sedikit 

ketrampilan saja melalui pelatihan-pelatihan yang tidak terlalu 

lama. Perusahaan kecil ini sangat cocok apabila didirikan di 

daerah pedesaan dengan mayoritas angkatan kerjanya tidak 

berpendidikan tinggi. Dengan cara demikian, maka 

pengangguran di desa dapat diatasi atau paling tidak dapat 

berkurang. 
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Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

regresi panel random effect menunjukkan bahwa dari dua faktor 

penentu tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, hanya 

tingkat upah yang berpengaruh positif dan signifikan pada 

tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan, laju pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka 

di Indonesia.  
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Lampiran 2. 
    

     
     Dependent Variable: (Y?)   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 05/13/19   Time: 20:12   
Sample (adjusted): 2016 2018   
Included observations: 3 after adjustments  
Cross-sections included: 34   
Total pool (balanced) observations: 102  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.364264 0.493794 8.838228 0.0000 

X1? -0.029936 0.044468 -0.673198 0.5024 
X2? 0.000465 0.000209 2.223023 0.0285 

Random Effects (Cross)     
_ACEH--C 1.827621    

_SUMUT--C 0.681233    
_SUMBAR--C 0.462939    

_RIAU--C 1.478048    
_JAMBI--C -1.070130    

_SUMSEL--C -0.555735    
_BENGKULU--C -1.334664    
_LAMPUNG--C -0.492481    

_KEPBANGKA--C -1.667773    
_KEPRI--C 1.920134    

_DKI--C 1.039349    
_JABAR--C 3.296343    

_JATENG--C -0.250128    
_DIY--C -1.716603    

_JATIM--C -0.753352    
_BANTEN--C 3.713054    

_BALI--C -3.294195    
_NTB--C -1.248320    
_NTT--C -1.449578    

_KALBAR--C -0.619535    
_KALTENG--C -0.657286    
_KALSEL--C -0.053318    
_KALTIM--C 1.704921    
_KALUT--C 0.144789    
_SULUT--C 1.622399    

_SULTENG--C -1.228228    
_SULSEL--C 0.344948    
_SULTRA--C -1.638764    

_GORONTALO--C -1.060790    
_SULBAR--C -1.406756    
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_MALUKU--C 2.857009    
_MALUT--C -0.185438    

_PAPUABARAT--C 1.444890    
_PAPUA--C -1.854602    

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.527138 0.9161 

Idiosyncratic random 0.462128 0.0839 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.048018     Mean dependent var 0.857675 

Adjusted R-squared 0.028786     S.D. dependent var 0.483967 
S.E. of regression 0.476950     Sum squared resid 22.52068 
F-statistic 2.496756     Durbin-Watson stat 1.803478 
Prob(F-statistic) 0.087525    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.098161     Mean dependent var 4.983431 

Sum squared resid 293.0041     Durbin-Watson stat 0.138618 
     
     

 

Uji Hausman 
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 8.452518 2 0.0146 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     (X1?) -0.014390 -0.029936 0.000129 0.1703 

(X2?) 0.000281 0.000465 0.000000 0.0064 
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Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: (Y?)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/13/19   Time: 20:14   
Sample (adjusted): 2016 2018   
Included observations: 3 after adjustments  
Cross-sections included: 34   
Total pool (balanced) observations: 102  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.588642 0.435439 10.53796 0.0000 

X1? -0.014390 0.045890 -0.313569 0.7548 
X2? 0.000281 0.000220 1.281862 0.2044 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.956617     Mean dependent var 4.983431 

Adjusted R-squared 0.933610     S.D. dependent var 1.793542 
S.E. of regression 0.462128     Akaike info criterion 1.564614 
Sum squared resid 14.09511     Schwarz criterion 2.491075 
Log likelihood -43.79534     Hannan-Quinn criter. 1.939770 
F-statistic 41.58051     Durbin-Watson stat 2.889429 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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KEBIJAKAN PAJAK UNTUK 
MENGANTISIPASI PENUAAN 
PENDUDUK INDONESIA 

 
Rudi Kurniawan, Ph.D. 
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat 

 

Abstrak 
Perubahan dalam struktur demografi di Indonesia mengindikasikan 

berlangsungnya penuaan penduduk, yang menyebabkan jumlah 

dan proporsi lansia dalam total penduduk meningkat dari waktu-ke-

waktu. Kecenderungan ini memiliki implikasi penting terhadap 

perekonomian, keuangan negara dan kebijakan pajak. Tulisan ini 

pertama-tama secara ringkas akan melihat kecenderungan 

perubahan struktural yang akan terjadi pada penduduk Indonesia. 

Selanjutnya membahas implikasinya terhadap perekonomian dan 

keuangan negara. Terakhir, membahas kebijakan pajak yang tepat 

untuk diimplementasikan sejalan dengan karakteristik penuaan 

penduduk di Indonesia. 

Kata kunci: Pajak, penuaan penduduk, perubahan demografi 

Pendahuluan 
Indonesia saat ini sedang mengalami proses penuaan penduduk 

(ageing population), yang ditandai oleh kenaikan jumlah 

penduduk lanjut usia (lansia) sehingga proporsi penduduk lansia 
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mencapai lebih dari 7% total penduduk. Penuaan penduduk 

disebabkan oleh penurunan angka fertilitas dan mortalitas serta 

peningkatan angka harapan hidup (Adioetomo, 2014; Ananta, 

2017). Di Indonesia, menurut UU No. 13 tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lansia adalah 

seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Proyeksi 

demografis yang diperlihatkan pada Grafik 1 dan 2 menunjukkan 

bahwa proporsi lansia terhadap total penduduk akan mencapai 

sekitar 9,5% pada 2020 dan meningkat hampir menjadi dua kali 

lipat sekitar 17,9% pada 2045. Bila dilihat dari jumlahnya, dalam 

periode yang sama jumlah lansia akan meningkat dari sekitar 26 

juta orang menjadi sekitar 57 juta orang.  

Sejalan dengan proses penuaan penduduk, proporsi penduduk 

usia muda (0-14 tahun) akan terus menurun, misalnya dari 

sekitar 26,4% pada 2020 menjadi sekitar 20,6% pada 2045. 

Demikian pula halnya dengan proporsi penduduk dewasa (15-59 

tahun) yang juga akan terus menurun, misalnya dari sekitar 

64,1% pada 2020 menjadi sekitar 61,5% pada 2045.  

Bila dilihat dari jumlahnya, penduduk usia muda jumlahnya 

akan terus mengalami penurunan. Misalnya, pada 2020 jumlah 

penduduk usia muda sekitar 72 juta kemudian turun menjadi 

sekitar 65,5 juta pada 2045. Sementara itu, jumlah penduduk usia 

dewasa akan terus meningkat sebelum mengalami penurunan 

pada 2055. Menyusul penurunan jumlah penduduk usia dewasa, 

pada 2065 jumlah penduduk Indonesia secara total akan mulai 

menyusut. 

Sehubungan dengan karakteristik kecenderungan demografis 

dalam proses penuaan penduduk Indonesia, tulisan ini bertujuan 

untuk mendiskusikan kemungkinan implikasinya terhadap 



 

 
 295 

perekonomian, keuangan negara dan terhadap kebijakan pajak 

yang sesuai dengan karakteristik penuaan penduduk Indonesia. 

Grafik 1. Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia (x 
1000) 

 
Sumber: UN Population Projection 2015 – 2100, 2017 Revision 

 

Grafik 2. Komposisi Usia Penduduk Indonesia ( % Total Penduduk) 

 
Sumber: UN Population Projection 2015 – 2010, 2017 Revision 

Dampak terhadap perekonomian 
Penuaan penduduk memberikan dampak pada perekonomian 

terutama melalui pengaruhnya terhadap rasio ketergantungan 

lansia, yakni rasio antara jumlah penduduk lansia (65+) dengan 

penduduk usia kerja (15-64). Sebagai akibat dari interaksi antara 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065
Total 272.2 284.7 295.5 304.7 312.1 317.7 321.5 323.7 324.7 324.5
0-14 71.83 71.19 69.24 67.76 66.62 65.48 64.03 62.28 60.47 58.78
15-59 174.5 181.8 188.1 192.0 194.4 195.2 195.7 195.6 194.7 192.2
60+ 25.85 31.67 38.24 44.91 51.03 56.99 61.73 65.82 69.51 73.52

 -
 50.000

 100.000
 150.000
 200.000
 250.000
 300.000
 350.000

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065
0-14 26,4 25,0 23,4 22,2 21,3 20,6 19,9 19,2 18,6 18,1
15-59 64,1 63,9 63,6 63,0 62,3 61,5 60,9 60,4 60,0 59,2
60+ 9,5 11,1 12,9 14,7 16,4 17,9 19,2 20,3 21,4 22,7

0
10
20
30
40
50
60
70



 
 296 Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan  

Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2019 

turunnya fertilitas dan mortalitas serta meningkatnya harapan 

hidup, rasio ketergantungan lansia di Indonesia akan terus 

meningkat. Grafik 3 menunjukan proyeksi rasio ketergantungan 

peduduk lansia di Indonesia. Pada 2020, rasio ketergantung lansia 

diperkirakan 8,5% kemudian meningkat menjadi 16,5% pada 

2040. Meningkatnya rasio ketergantungan mengimplikasikan 

meningkatnya beban keuangan rumah tangga dan 

meningkatnya kebutuhan pengeluaran pemerintah yang terkait 

dengan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup dan 

kesejahteraan lansia. 

Grafik 3. Rasio Ketergantungan (%) 

 
Sumber: UN Population Projection 2015 – 2010, 2017 Revision 

 

Kedua, terdapat spekulasi bahwa penuaan penduduk mungkin 

menyebabkan penurunan pertumbuhan produktivitas agregat. 

Studi yang dilakukan oleh Feyrer (2008) menunjukkan korelasi  

signifikan antara perubahan struktur usia tenaga kerja dengan 

perubahan produktivitas agregat di mana rata-rata produktivitas 

tenaga kerja mencapai puncak pada usia 40an. Hasil studi ini 

dapat dijelaskan oleh kombinasi dari berbagai efek yang 

ditimbulkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075
0-14 38,9 36,7 34,3 32,7 31,6 30,8 30,0 29,2 28,4 27,8 27,4 27,2
65+ 8,5 10,2 12,1 14,3 16,5 18,6 20,7 22,4 23,9 25,5 27,5 29,4
Total 47,4 46,9 46,4 47,0 48,1 49,4 50,7 51,6 52,3 53,3 54,9 56,6
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produktivitas sejalan dengan bertambahnya usia—khususnya 

efek dari peningkatan pengalaman dan keterampilan, yang 

mungkin mendominasi efek dari menurunnya kesehatan dan 

energi hingga usia 40an dan kemudian sebaliknya. Beberapa 

studi yang dilakukan selanjutnya, misalnya Aiyar dkk. (2016), 

mengkonfirmasi hasil studi Feyrer. Namun, studi yang lain 

menemukan bahwa pengaruh penuaan penduduk terhadap 

produktivitas sensitif terhadap spesifikasi model yang digunakan 

dalam studi (misalnya National Research Council, 2012). 

Sementara itu, studi oleh Acemoglu dan Restrepo (2017) tidak 

menemukan adanya hubungan negatif antara penuaan 

penduduk dengan pertumbuhan output nasional.  

Terdapat beberapa kekuatan yang dapat memitigasi efek negatif 

penuaan penduduk terhadap produktivitas. Misalnya, tingkat 

fertilitas yang rendah memungkinkan investasi kapital 

manusiawi per anak yang lebih tinggi. Selain itu, kelangkaan 

tenaga kerja yang membuat return dari investasi kapital 

manusiawi meningkat sehingga memberikan insentif bagi 

pekerja untuk mendapatkan pelatihan selama masa kerja (yakni 

lifelong learning) yang meningkatkan produktivitas, khususnya 

apabila usia pensiun diperpanjang. Di kalangan pekerja kerah 

putih, akumulasi pengalaman dan keahlian mungkin akan terus 

bertambah selama masa kerja. Dengan demikian, pergeseran 

struktur ekonomi menuju ke peningkatan peran sektor-sektor 

yang berbasis pengetahuan, di mana tingkat produktivitas dapat 

dipertahankan selama masa kerja, dapat menghambat dampak 

negatif penuaan terhadap produktivitas di masa depan.  

Ketiga, penuaan penduduk menuntut rumah tangga untuk 

memiliki tabungan, ataupun tabungan yang lebih banyak, untuk 
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menambah tunjangan pensiun yang diterima dari pemerintah 

atau dari hasil bekerja agar dapat mempertahankan taraf 

kehidupan yang layak di masa pensiun. Padahal, banyak rumah 

tangga yang masih mengalami kesulitan untuk menabung, atau 

terpaksa bekerja lebih keras agar dapat menabung. Ini berarti 

banyak rumah tangga yang mungkin akan menghadapi risiko 

kesulitan hidup (hardship) pada masa pensiun karena pensiun 

sebelum menjadi kaya. 

Dampak terhadap keuangan publik 
Penuaan penduduk memiliki implikasi penting terhadap 

keuangan publik. Pada sisi pengeluaran, peningkatan jumlah 

penduduk lansia menyebabkan meningkatnya kebutuhan 

pengeluaran pemerintah yang terkait dengan lansia, seperti 

tunjangan pensiun, kesehatan, perawatan jangka panjang dan 

perlindungan sosial. Sementara itu, pada sisi penerimaan, 

dampak penuaan penduduk terhadap penerimaan pajak bersifat 

tidak pasti karena dampak penuaan terhadap besaran berbagai 

jenis basis pajak mungkin saling berlawanan satu-sama-lain dan 

tergantung pada perubahan struktur penduduk dari waktu-ke-

waktu.  

Dalam konteks Indonesia, dampak penuaan penduduk terhadap 

keuangan akan lebih terasa pada sisi pengeluaran karena 

meningkatnya kebutuhan pengeluaran untuk penduduk lansia. 

Sementara itu, pada sisi pendapatan masih ada potensi 

peningkatan pendapatan pajak karena jumlah penduduk usia 

kerja masih akan terus meningkat sebelum mulai menurun pada 

2055. Selain itu, juga karena pendapatan di kalangan penduduk 

usia kerja kemungkinan akan terus meningkat.  
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Implikasi terhadap kebijakan pajak 
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penuaan penduduk 

berpotensi meningkatkan kebutuhan pengeluaran pemerintah 

yang terkait dengan peningkatan jumlah penduduk lansia. Selain 

itu juga menyebabkan meningkatnya jumlah rumah tangga yang 

mungkin akan menghadapi risiko kesulitan hidup karena 

terbatasnya sumber daya. Sebagai implikasinya, pemerintah 

harus melakukan perubahan dalam kebijakan pajak sedemikian 

rupa agar dapat meningkatkan pendapatan pemerintah sehingga 

membantu mengurangi tekanan fiskal dan dapat meningkatkan 

tabungan masyarakat. 

Beberapa alternatif kebijakan pajak, beserta dengan konsekuensi, 

adalah sebagai berikut. Pertama, merancang sistem pajak yang 

dapat memberikan insentif untuk meningkatkan partisipasi 

tenaga kerja. Penyediaan insentif pajak seperti ini selain dapat 

menambah basis pajak juga membantu mengurangi efek 

penuaan penduduk terhadap ketergantungan pada anggaran 

pemerintah. Agar dapat meningkatkan pendapatan pajak, 

pemberian insentif pajak harus diarahkan pada kelompok yang 

secara signifikan merespons insentif pajak. Misalnya, ibu rumah 

tangga yang tadinya bekerja tapi kemudian berhenti bekerja 

karena mengasuh anak biasanya responsif terhadap perubahan 

pendapatan setelah pajak. Dalam hal ini, insentif pajak dapat 

berupa pemberian subsidi pajak kepada penyelenggara fasilitas 

pengasuhan anak (child care) atau kepada perusahaan-

perusahaan yang menyediakan fasilitas pengasuhan anak di 

tempat kerja.  

Kedua, merancang kebijakan pajak yang dapat memberikan 

insentif untuk meningkatkan tabungan, khususnya tabungan 
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untuk masa pensiun. Insentif pajak tradisional seperti 

pengurangan pajak atas bunga tabungan mungkin dapat 

meningkat tabungan. Namun, berbagai studi menunjukkan 

rumah tangga berpendapatan yang bependapatan rendah (yakni 

kelompok yang paling sedikit menabung untuk pensiun) tidak 

akan terlalu banyak merubah tabungannya sebagai respons 

insentif pajak seperti itu (misalnya studi oleh Chetty dkk. (2014)). 

Sehubungan dengan itu, salah satu cara yang lebih efektif untuk 

memberikan insentif menabung, khususnya bagi kelompok 

rumah tangga berpendapatan rendah, adalah dengan membuat 

menabung menjadi lebih mudah dan lebih otomatis, misalnya 

dengan menyelenggarakan program saving plan (dana pensiun) di 

tempat kerja. Beberapa perusahaan meyelenggarakan saving plan 

di tempat kerja dengan secara otomatis memotong persentase 

tertentu dari gaji karyawan dan kemudian memberikan 

tambahan berupa subsidi sebesar persentase tertentu dari gaji. 

Selanjut perusahaan menyetorkan dana yang terkumpul ke 

pengelola dana pensiun. Dalam hal ini, insentif untuk 

meningkatkan tabungan dapat berupa pemberian keringanan 

pajak kepada perusahaan yang menyelenggarakan dan 

mensubsidi progaram saving plan seperti itu.  

Kesimpulan 
Perubahan struktural dalam kependudukan Indonesia 

menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami proses 

penuaan penduduk, sehingga jumlah lansia yang akan menjadi 

beban negara semakin meningkat. Ini menimbulkan tekanan 

terhadap keseimbangan keuangan negara. Dari sudut pandang 

perpajakan, pemerintah harus mengambil kebijakan pajak yang 

dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga membantu 
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mengurangi tekanan terhadap keseimbangan keuangan negara. 

Sejalan dengan karakteristik penuaan penduduk di Indonesia, di 

mana penuaan penduduk masih diikuti oleh kenaikan jumlah 

penduduk usia kerja hingga tahun 2055, kebijakan pajak yang 

dipandang tepat untuk segera diimplementasikan adalah 

kebijakan pajak yang dapat memberikan insentif untuk 

meningkatkan partisipasi kerja dan insentif untuk 

meningkatkan tabungan oleh tenaga kerja, khususnya tabungan 

pensiun agar dapat mengurangi risiko kesulitan hidup di masa 

pensiun. 
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KEBIJAKAN FISKAL PENDUDUK USIA 
LANJUT: TANGGUNG RENTENG 
PEMERINTAH NASIONAL DAN 
PEMERINTAH DAERAH 
 

Dr. Noldy Tuerah, SE., MA  
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara 

 

Abstrak 
Indonesia masuk pada kelompok negara yang memiliki penduduk 

usia tua. Struktur penduduk Indonesia, kelompok umur usia 60 

keatas semakin besar jumlahnya. Diperkirakan pada tahun 2045, 

penduduk usia lanjut sebesar 19,9% sekitar 63,3 juta penduduk. Pada 

tahun 2015, penduduk usia lanjut sebesar sekitar 9% atau 23 juta. 

Jumlah penduduk usia lanjut semakin besar, mempengaruhi beban 

anggaran pemerintah untuk mendanai kebutuhan dana pensiun dan 

alokasi dana untuk social security kesehatan. Namun di sisi lain, 

pemerintah diperhadapkan dengan kapasitas fiskal yang semakin 

mengecil. Sehingga mendorong pemerintah mencari alternatif solusi 

melalui kebijakan fiskal yang dapat memenuhi kebutuhan 

mendesak, alokasi dana bagi kebutuhan penduduk usia lanjut untuk 

dana pensiun dan dana pelayanan kesehatan. Alternatif yang 

memungkinkan dapat dilakukan yaitu mengajak pemerintah 

provinsi untuk turut serta mendanai kebutuhan penduduk usia 

lanjut bidang kesehatan dan kemungkinan menanggung sebagaian 
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dana pensiun bagi pegawai Pemda yang memasuki masa pensiun. 

Karena Pemda provinsi memiliki fiscal space relatif memadai dan 

kewenangan melakukan pelayanan kesehatan di daerah sangat 

terbatas. 

Fokus kajian ini pada identifikasi potensi kemungkinan Pemda 

provinsi turut serta mendanai kebutuhan alokasi dana pada bidang 

kesehatan untuk pelayanan kesehatan penduduk usia lanjut, serta 

mendanai sebagian beban dana pensiun bagi pegawai daerah 

memasuki masa pensiun melalui alokasi dana pada APBD provinsi. 

Pergeseran sebagian beban dana kebutuhan penduduk usia lanjut 

ditangani oleh Pemda provinsi dapat mengurangi beban anggaran 

pemerintah nasional. 

Dengan menggunakan data sekunder tentang penduduk publikasi 

dari BPS, beban alokasi pendanaan untuk dana pensiun dan dana 

kesehatan dikeluarkan oleh BPK dan DJPK, dan data publikasi 

melalui APBN, serta analisa data dengan melakukan proyeksi 

exponential smoothing beberapa data seperti jumlah penduduk 

pensiun dan kebutuhan dana pensiun, serta data alokasi untuk 

bidang kesehatan. 

Implikasi hasil kajian ini dengan memberikan beban tambahan 

pendanaan untuk alokasi dana pelayanan kesehatan bagi penduduk 

usia lanjut, serta menanggung sebagian beban dana untuk pegawai 

daerah yang pensiun, membutuhkan perubahan kebijakan yang 

perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu, merubah peraturan tentang 

pelayanan dasar publik berdasarkan SPM, di mana dijelaskan 

bahwa provinsi bertanggung jawab melakukan pelayanan 

kesehatan bagi penduduk usia lanjut. Demikian juga dengan alokasi 

dana pensiun masuk dalam APBD perlu dilakukan perubahan 
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peraturan Kemendagri tentang kewenangan alokasi dana Pemda 

provinsi. 

Kata kunci: Kebijakan fiscal, ageing population, tanggung renteng 

pemerintah 

Pendahuluan 
Indonesia memasuki masa transisi perubahan struktur 

penduduk dari komposisi penduduk yang relatif besar jumlah 

pada kelompok umur muda, bergeser pada kelompok penduduk 

berusia tua. Data proyeksi penduduk usia lanjut sebesar 9 persen 

(23 juta) penduduk pada tahun 2015 berubah menjadi 19,9 persen 

(63,3 juta) penduduk pada tahun 2045 (BPS, 2018). Perubahan 

komposisi struktur penduduk bergeser ke usia tua telah dialami 

oleh banyak negara. Di Asia beberapa negara seperti Jepang dan 

Korea, lebih awal dan telah lama mengalami perubahan struktur 

penduduk usia tua (World Bank, 2015; Auerbach, 2012). 

Jumlah dan proporsi usia penduduk tua semakin besar—masuk 

dalam masa pensiun—disebabkan tingkat kelahiran (fertility rate) 

penduduk semakin kecil serta tingkat kematian juga semakin 

kecil (mortality rate). Kenyataan ini disebabkan terjadi 

peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan yang semakin 

baik dan lebih mudah akses masyarakat terhadap unit layanan 

kesehatan. Hal inilah penyebab harapan hidup usia penduduk 

semakin panjang.  

Secara bersamaan, jumlah penduduk usia lanjut semakin besar 

jumlahnya sebagai faktor utama menekan beban anggaran 

pemerintah. Melalui beban anggaran untuk alokasi dana pensiun 

dan penduduk usia lanjut sebagai penerima manfaat dari 
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program pemerintah melalui sosial security, khusus untuk 

kebutuhan pelayanan kesehatan semakin besar.  

Fertility rate menurun mempengaruhi jumlah penduduk usia 

produktif berkurang, dependency ratio meningkat. Namun 

mereka—penduduk usia produktif—pembayar pajak penopang 

utama yang mendanai beban bagi kebutuhan penduduk usia 

lanjut. Dampak lebih luas yaitu, terjadi perubahan komposisi 

penduduk yang semakin tua, berimplikasi terhadap, komposisi 

dana pemerintah. Yang dialokasikan pada program dan kegiatan 

penunjang pelayanan kesehatan kehidupan penduduk usia 

lanjut yang semakin berkualitas, berdasarkan standar pelayanan 

minimum (SPM). Penduduk usia lanjut, seperti di negara-negara 

lain, cenderung didukung oleh pengeluaran pemerintah untuk 

perawatan kesehatan, dan long-term care (LTC), yang didanai 

melalui pajak secara umum.  

Konsekuensinya, dibutuhkan perubahan dan penyesuaian 

untuk melakukan perbaikan kebijakan pemerintah pusat dan 

daerah. Karena terjadi perubahan struktur penduduk semakin 

tua, serta berdampak langsung terhadap komposisi keuangan 

negara termasuk daerah. Karena komposisi sumber penerimaan 

pajak pemerintah terjadi perubahan. 

Penduduk usia lanjut terkait langsung dengan pengeluaran 

publik yang mencakup dana pensiun, pelayanan kesehatan dan 

long term care (LTC), pendidikan, dan benefit pengangguran 

melalui pelayanan kesehatan. Diprediksi akan cenderung 

meningkat bersama dengan harapan hidup semakin tinggi dan 

jumlah penduduk yang memasuki usia pensiun semakin besar 

jumlahnya. Diperkirakan, peningkatan yang besar akan terjadi 

pada pengeluaran dana pensiun, dana untuk perawatan long-
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term care (LTC) dan pelayanan kesehatan (health care spending). 

Pengeluaran untuk pendidikan dan benefits untuk penganggur 

diperkirakan akan menurun. Kenyataan ini seperti diperkirakan 

terjadi di di beberapa negara di Eropa dan Asia. Tindakan 

melakukan kontrol pengeluaran publik secara umum, menjadi 

prioritas pemerintah dalam pengelolaan fiskal. Hal ini termasuk 

usaha efektif melakukan kontrol pengeluaran pada dana 

pensiun, pelayanan dan perawatan kesehatan, serta long-term 

care. 

Kajian ini fokus pada bagaimana beban anggaran pemerintah 

yang semakin besar menyediakan pendanaan—untuk 

penggunaan beban dana pensiun, pelayanan dan perawatan 

kesehatan serta perawatan jangka panjang (long-term care), dan 

social security lainnya bagi penduduk usia lanjut—dapat sebagian 

digeser dan dibebankan kepada pemerintah daerah khususnya 

provinsi yang menangani sebagian kebutuhan untuk pelayanan 

kesehatan penduduk usia lanjut di daerah. 

Kajian ini menggunakan data sekunder tentang penduduk 

publikasi dari BPS, beban alokasi pendanaan untuk dana pensiun 

dan dana kesehatan dikeluarkan oleh BPK dan DJPK, data 

publikasi melalui APBN, serta analisa data dengan melakukan 

proyeksi exponential smoothing beberapa data seperti jumlah 

penduduk pensiun dan kebutuhan dana pensiun, serta data 

alokasi untuk bidang kesehatan. 

Melakukan pergeseran beban dana untuk bidang kesehatan 

kepada pemerintah daerah khususnya provinsi—karena beban 

provinsi bidang kesehatan relatif terbatas serta memiliki ruang 

kapasitas fiskal relatif memadai—dapat mengurangi sebagian 
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beban anggaran pemerintah nasional—yang selama ini 

menangani penduduk usia lanjut. 

Implikasi kebijakan dengan dilakukan perubahan dan 

pergeseran sebagian beban dana kesehatan bagi penduduk usia 

lanjut kepada pemerintah provinsi, memerlukan beberapa aspek 

tindak lanjut ke depan, antara lain: (1) Pemerintah melalui 

Kemendagri melakukan perubahan terhadap peraturan tentang 

Penerapan SPM, diberikan kewenangan kepada provinsi 

melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut; (2) 

Pemerintah melalui Kemendagri melakukan peningkatan 

pengawasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk 

alokasi dana bidang kesehatan minimal 10% persen dari APBD 

(provinsi dan kab/kota); (3) Pemerintah nasional dan daerah 

berkewajiban melakukan perkiraan beban alokasi dana untuk 

penduduk usia lanjut yang menjadi beban pemerintah nasional 

dan setiap pemerintah daerah melakukan perkiraan beban 

kebutuhan dana yang wajib dialokasikan untuk menunjang 

penduduk usia lanjut di daerah; (3) pemerintah nasional dan 

provinsi seharusnya mulai melakukan perkiraan pendanaan 

jangka menengah dan panjang dalam perencanaan anggaran 

(medium and long term expenditure planning) untuk penduduk usia 

lanjut. 

Perubahan Jumlah Penduduk Usia Lanjut dan Rasio 
Ketergantungan 
Penduduk Indonesia sedang bergeser memasuki struktur 

penduduk usia tua. Ditunjukan data proyeksi penduduk 2015-

2045 dilakukan BPS 2015. Penduduk usia 60 ke atas diperkirakan 

cenderung meningkat proporsinya. Pada tahun 2015 hanya 

sebesar 9% atau sebanyak 23 juta penduduk. Kemudian 
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berkembang menjadi 19,9% pada tahun 2045 dengan jumlah 

penduduk sebanyak 63,3 juta. Penduduk usia 65 keatas 

mengalami pertumbuhan relatif tinggi pada periode 2030-2045, 

di mana pada tahun 2045 penduduk usia 65 tahun keatas 

berjumlah sebanyak 44,986,8 ribu jiwa, pada Lampiran Tabel 1. 

Proyeksi Penduduk Indonesia. 

Meningkat cepat jumlah penduduk usia lanjut disebabkan oleh 

tingkat kelahiran penduduk dan tingkat kematian menurun. 

Karena terjadi perubahan mendasar pada pelayanan dasar 

bidang kesehatan berdasarkan SPM dengan kualitasnya semakin 

baik dan menyebar. Menjangkau sampai ke wilayah perdesaan 

dan daerah terpencil yang dapat menerima pelayanan kesehatan 

kualitas baik bagi masyarakat dengan dukungan tenaga 

kesehatan yang semakin berkualitas untuk melayani 

masyarakat. 

Pada sisi yang lain, proporsi dan jumlah penduduk berusia 

lanjut semakin besar memberikan tekanan beban fiskal pada 

pemerintah (nasional dan daerah). Penduduk usia lanjut 

memasuki masa pensiun menjadi tambahan beban bagi negara, 

khususnya mereka yang berstatus pegawai negeri. Hal ini terjadi 

juga pada pihak swasta, bagi penduduk yang bekerja dengan 

perusahan swasta. Selain itu, penduduk usia lanjut yang sudah 

tidak aktif bekerja, pendapatan mereka akan cenderung 

menurun tanpa memberikan kontribusi kepada negara melalui 

pajak. Kecenderungan yang terjadi pada penduduk usia lanjut, 

pengeluaran untuk konsumsi akan meningkat, pendapatan tidak 

berubah, dan tabungan akan semakin berkurang. Kenyataan ini 

terjadi pada penduduk usia lanjut di Jepang dan Korea (Hsu and 

Yamada, 2017; Chun, 2006). 
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Pemerintah berkewajiban menangggung tambahan beban 

social security melalui penyediaan layanan kesehatan yang 

meningkat permintaan kebutuhan pelayanan kesehatan di desa 

dan kota, serta memerlukan tambahan penyediaan pelayanan 

khusus bagi penduduk usia lanjut dan tua diatas 70 tahun atau 

penduduk usia tua. Kenyataan ini memberikan indikasi akan 

terjadi pergeseran alokasi anggaran, khususnya pada bidang 

kesehatan yang memerlukan tambahan dana semakin besar 

untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi penduduk usia 

lanjut dan penduduk tua yang membutuhkan perawatan dan 

pelayanan kesehatan khusus (long-term care). 

Rasio ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap 

penduduk usia kerja produktif semakin besar. Berdasarkan data 

proyeksi penduduk 2015-2045, menunjukan rasio 

ketergantungan pada tahun 2015 sebanyak 46 penduduk. 

Kemudian kecenderungan terus menurun mencapai titik 

terendah pada tahun 2021-2022 hanya sebesar 45,42 penduduk. 

Kemudian rasio ketergantungan menunjukan kenaikan dan 

pada tahun 2030 mencapai 47,04 penduduk. Mencapai titik 

puncak pada tahun 2045 menjadi 53,35 penduduk (Lampiran 

Tabel 2. Ratio Ketergantungan). Lebih besar jumlah penduduk 

tidak produktif yang menjadi beban bagi penduduk usia 

produktif yang aktif bekerja yang semakin berkurang 

jumlahnya. 

Selang waktu antara 2019-2025, rasio ketergantungan hanya 

sebesar kurang dari 46 penduduk yang menjadi beban bagi 

penduduk usia produktif yang aktif bekerja. Tenggang waktu 

sekitar 6 tahun—yang relatif pendek—menjadi ruang bagi 

pemerintah mendapatkan kesempatan untuk mengoptimalkan 
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penduduk usia produktif yang aktif bekerja. Melalui pembayaran 

pajak pendapatan sebagai sumber penerimaan utama negara. 

Mendanai penduduk usia lanjut untuk pembayaran dana 

pensiun dan alokasi dana social security melalui pelayanan jasa 

kesehatan. Penduduk usia produktif dan aktif bekerja, selain 

memberikan kontribusi melalui pajak, mereka juga menambah 

tabungan pemerintah. Karena dalam rentan waktu relatif 

pendek sekitar 6 tahun, adalah kesempatan waktu untuk 

pemerintah hanya mendanai penduduk usia tidak produktif 

yang relatif terbatas jumlahnya. Dengan kata lain, pemerintah 

berkesempatan dapat menabung dana lebih besar untuk tidak 

dibelanjakan bagi penduduk yang tidak produktif selang waktu 

pendek tersebut. 

Diagram 1 Dependency Ratio Penduduk Indonesia 2015-2030(%) 

 
Sumber: Proyeksi Penduduk 2015-2045, BPS dan BAPPENAS, 2015 
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Penduduk Pensiunan dan Beban Belanja Pemerintah 
Jumlah penduduk masuk dalam kategori pensiun semakin 

besar, mencapai titik tertinggi pada tahun 2020. Diperkirakan 

penduduk pensiun akan semakin besar jumlahnya kedepan. 

Tendensi kenaikan penduduk pensiun pegawai negeri mulai 

meningkat relatif besar jumlahnya sejak tahun 2014 (Diagram 2). 

Hanya pada selang waktu 2016-2017 jumlah penduduk pensiun 

mengalami stagnan tidak terjadi penambahan. Namun setelah 

melewati waktu stagnan tersebut jumlah penduduk pensiun 

meroket tajam peningkatannya, sehingga mencapai jumlah 

sebanyak 137.383 penduduk pensiun dari pegawai negeri 

(nasional dan daerah). 

Diagram 2: Jumlah Pensiun PNS (orang) 

 
Sumber: https://lokadata.beritagar.id 
*data proyeksi 
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Beban alokasi dana negara untuk belanja pensiun dan uang 

tunggu cenderung semakin besar jumlahnya, data ditunjukkan 

pada Diagram 3. Mempengaruhi terhadap kebutuhan alokasi 

dana bidang lain yang mendesak dan menjadi prioritas nasional 

seperti alokasi dana untuk pelayanan dasar publik dan 

infrastruktur yang membutuhkan dana semakin besar. 

Kebutuhan dana pensiun dan uang tunggu sampai Tahun 2017 

dibawah Rp 100M, kemudian 2018 melewati Rp 100M, dan 

cenderung terus meningkat mencapai Rp 152,67M di tahun 2025. 

Demikian juga dengan rasio dana pensiun dan uang tunggu 

terhadap APBN cenderung tendensinya meningkat. 

Diperkirakan pada tahun 2026 mencapai lebih dari 5 persen. 

Relatif besar jumlah kebutuhan dana pensiun dan uang tunggu 

dapat mempengaruhi terhadap perubahan kebijakan anggaran 

pemerintah untuk kebutuhan alokasi dana bidang lain yang 

tidak dapat ditunda sesuai dengan prioritas kepentingan negara 

kedepan.  

Diagram 3: Belanja Pensiun dan Uang Tunggu dan Rasio Terhadap 
Belanja APBN 
 

 
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018, dan BPK 2018 
*2018-2025 data hasil proyeksi 
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Peran sektor swasta menanggung beban relatif besar 

jumlahnya untuk penduduk penerima dana pensiun 

dibandingkan dengan beban yang ditanggung oleh pemerintah 

dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Penduduk penerima dana 

pensiun di Indonesia bagian terbesar menerima dana pensiun 

dari pihak swasta, yang mencakup 18,2% dan penerima dana 

pensiun dari pemerintah hanya sebesar 0,28% dari total 

penduduk usia lanjut pada tahun 2015. Pada tahun 2020 

diperkirakan penduduk penerima dana pensiun dari swasta 

hanya sebesar 16,3%, cenderung menurun dari tahun 2015. 

Namun penduduk penerima dana pensiun dari pemerintah 

nampaknya meningkat menjadi 0,47% dari jumlah penduduk 

usia lanjut pada tahun 2020, seperti dipaparkan pada Diagram 4. 

Kontribusi peran sektor swasta terhadap penduduk usia 

pensiun perlu menjadi perhatian pemerintah nasional dapat 

formulasikan dalam strategi kebijakan khusus. Mendorong peran 

swasta semakin besar dan meluas sampai ke daerah untuk turut 

aktif menanggung beban bagi penduduk usia lanjut yang 

pensiun. Bukan hanya terbatas memberikan dana pensiun, tetapi 

juga berperan aktif terlibat langsung dalam jaminan pendanaan 

pelayanan kesehatan bagi pegawai swasta yang memasuki usia 

pensiun sebagai penerima dana pensiun dari swasta. Karena 

semakin besar jumlah penduduk usia lanjut, akan semakin besar 

beban pemerintah menyediakan dana untuk manangani dan 

memberikan pelayanan kesehatan di unit-unit layanan yang 

tersebar seluruh wilayah sampai daerah perdesaan. 
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Diagram 4: Jumlah Pensiunan ASN, Peserta Penerima Dana Pensiun 
Swasta dan Jumlah Penduduk Manula (Ribu Jiwa) 2010-2020 
 

 
Sumber: ojk.go.id dan lokadata.beritagar.id 
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Bagian terbesar penduduk Indonesia yang telah tercover 

asuransi kesehatan dengan BPJS kesehatan telah mencakup 

74,46% dari total penduduk, pada Diagram 5. Bagian terbesar 

jumlah penduduk yang mendapatkan asuransi kesehatan, 

melalui berbagai fasilitas asuransi kesehatan baik dari 

pemerintah, swasta, BUMN/D, dan pekerja mandiri ditunjukkan 

pada Tabel 1.  Mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan 

sebanyak 25,54% dari jumlah penduduk. Termasuk didalamnya 

dapat diduga adalah penduduk usia lanjut yang tidak 

mendapatkan dana pensiun dari pemerintah dan swasta, serta 

kelompok keluarga miskin, dan penduduk rentan miskin yang 

tersebar di seluruh daerah. 

Peran aktif Pemda bagi penduduk yang tidak memiliki asuransi 

kesehatan perlu mendapatkan perhatian melalui kebijakan 

prioritas wajib dilakukan oleh Pemda (provinsi dan 

kabupaten/kota). Karena Pemda kabupaten dan kota yang 

berkewenangan memberikan pelayanan dasar publik pada 

masyarakat. Keadaan seperti ini, peran pemerintah provinsi 

berinisiatif mengambil langkah konkrit mengatasi penduduk 

yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Melalui pembagian 

tugas dan tanggung jawab antara pemerintah kabupaten dan 

kota dengan pemerintah provinsi. Karena penduduk yang tidak 

memiliki asuransi kesehatan, berdomisili dan tercatatan status 

kependudukan di kabupaten dan kota. Oleh karena itu, 

diperlukan kerjasama antara pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota membagi beban untuk mendanai penduduk 

yang tidak memiliki asuransi kesehatan melalui tambahan 

alokasi dana bidang kesehatan pada APBD masing-masing. 

Kondisi seperti ini, dibutuhkan peran inisiatif provinsi sebagai 

wakil pemerintah nasional di daerah berperan penuh 
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menyelesaikan masalah dihadapi penduduk yang tidak memiliki 

asuransi kesehatan. 

Tabel 1: Jumlah Penduduk Indonesia dan Kepesertaan BPJS 
Kesehatan Tahun 2018 (Ribu Jiwa) 
 

PBI 
APBN 

PPU 
Swasta 

PBPU 
Pekerja 
Mandiri 

PBI 
APBD 

PPU 
PNS 

Bukan 
Pekerj

a 

PPU 
BUMN 

dan 
BUMD 

Jumlah 
Peserta 
BPJS 
2018 

Jumlah 
Pendudu

k 
Indonesia 

2018 

92270 27920 27650 25100 
1700

0 5100 1681 196721 264161 
Sumber: Website BPJS Kesehatan, 2019 

 
Diagram 5: Peserta BPJS Kesehatan dan Jumlah Penduduk Indonesia 
(Ribu Jiwa), 2018) 
 

 
Sumber: Website BPJS Kesehatan, 2019 

 

Penduduk yang tercover dengan asuransi kesehatan melalui 

BPJS kesehatan, bagian terbesar didukung dengan bantuan 

iuran berasal dari APBN yang menjadi beban pemerintah 

nasional, mencakup 92,3 juta jiwa atau sebesar 47%, seperti 

ditunjukkan pada Diagram 6. Peran pemerintah daerah (provinsi 

dan kabupaten/kota) hanya sebesar 13% mencakup 25,1 juta 

penduduk. Kontribusi pekerja swasta dan pekerja mandiri 

196720,6
264161,0

JUMLAH PESERTA BPJS 2018 JUMLAH PENDUDUK INDONESIA 2018

Diagram 5:
Peserta BPJS Kesehatan dan Jumlah Penduduk 

Indonesia 
(Ribu Jiwa), 2018
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masing-masing sebesar 14% melampaui share dari Pemda. Jika 

diakumulasi peran di luar tanggungan Pemerintah (nasional dan 

daerah) melalui APBN dan APBD, sebesar 40%. Artinya, peran 

non-pemerintah daerah dalam mengcover asuransi kesehatan 

memegang peran besar, dan membantu mengurangi beban 

anggaran pemerintah daerah dan nasional. 

Diagram 6: Peserta BPJS Kesehatan Menurut Jenis Kepesertaan, 2018 
(Juta Jiwa dan %) 
 

 
Sumber: Website BPJS Kesehatan, 2019 

Alokasi Belanja Bidang Kesehatan Pemerintah Nasional dan 

Pemda (Provinsi dan Kabupaten/Kota)  
Peran pemerintah nasional untuk bidang kesehatan relatif 

besar alokasi dana melalui Kementerian Kesehatan. Kemudian 

disalurkan pendanaan pelayanan kesehatan melalui unit-unit 

layanan di Pusekesmas dan Pustu, RSUD, dan RS Regional ke 

seluruh wilayah Indonesia. Dibandingkan dengan peran seluruh 

pemerintah provinsi melalui APBD alokasi dana bidang 

kesehatan hanya sebesar Rp 25,73 Triliun dan kontribusi 

pemerintah nasional sebesar Rp 58,73 Triliun pada tahun 2017. 
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Nampaknya, peran pemerintah provinsi melalui kontribusi 

alokasi dana kesehatan terjadi peningkatan. Waktu bersamaan, 

alokasi dana bidang kesehatan pemerintah nasional mulai 

menurun pada tahun 2017, seperti ditunjukan pada Diagram 7. 

Namun, dalam 3 tahun (2015-2017) pemerintah nasional 

menunjukkan dominasi dalam peran alokasi dana bidang 

kesehatan. Alokasi dana pemerintah nasional melalui bidang 

kesehatan, sebagian dana tersebut digunakan untuk melakukan 

tindakan pelayanan dasar publik bidang kesehatan di daerah 

sampai pada tingkat unit layanan terletak di wilayah kecamatan 

dan desa tersebar di seluruh daerah. Dengan kata lain, pelayanan 

bidang kesehatan di unit layanan dan rumah sakit di daerah 

tidak sepenuhnya hanya terbatas di danai oleh pemerintah 

daerah (kabupaten/kota dan provinsi) melalui alokasi dana 

bidang kesehatan pada APBD masing-masing.  

Walaupun tidak secara spesifik dapat ditunjukkan dengan data, 

namun dapat diduga bahwa sebagian dana alokasi dari APBD 

provinsi sangat terbatas digunakan untuk melayani dan 

memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan bagi 

penduduk usia lanjut. Karena dibatasi dengan kewenangan 

dinas Kesehatan provinsi hanya terbatas pada; (1) Pelayanan 

kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat 

bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi, dan (2) 

Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar 

biasa daerah provinsi. Sesuai amanat PP Nomor 2 tahun 2018 dan 

Permendagri No 100 tahun 2018.  

Kemudian muncul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab 

menangani pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut? 

Sesuai aturan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, 
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mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota 

yang berkewenangan memberikan pelayanan kesehatan kepada 

penduduk usia lanjut di unit layanan dan RSUD. Walaupun, 

Pemda kabupaten dan kota yang berkewenangan untuk 

memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut 

sesuai amanat Permendagri 100 tahun 2018. Namun, dilihat dari 

kapasitas fiskal daerah provinsi alokasi dana bidang kesehatan 

hanya bervariasi antara 4,92% yang terendah dan mencapai 

kontribusi yang terbesar sebesar 8,26% dari total belanja APBD 

provinsi (Lampiran Tabel 3). Di mana peran pemerintah provinsi 

minimal sekitar 10% dari APBD diluar gaji, wajib dialokasikan 

untuk bidang kesehatan sesuai dengan amanat UU Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Diagram 7: Belanja Fungsi Kesehatan Pemerintah Nasional dan 
APBD Pemda Provinsi (Rp. Triliun) 
 

 
Sumber: DJPK 2019 dan BPK 2019 

 

 

17,58
12,11

24,21

66,07
58,73

17,59
14,38 14,20 13,00

25,73

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2013 2014 2015 2016 2017
Belanja Fungsi Kesehatan Pemerintah Pusat
Jumlah Belanja Fungsi Kesehatan APBD Pemda…



 

 
 321 

Nampaknya peran pemda provinsi melalui alokasi belanja 

bidang kesehatan kecenderungan semakin besar, sebagaimana 

di gambarkan pada Diagram 8. Sejak tahun 2014 sampai tahun 

2017 rasio alokasi belanja bidang kesehatan terhadap total 

belanja provinsi kecenderungan menunjukkan peningkatan. 

Walaupun alokasi belanja bidang kesehatan pemda provinsi 

sangat terbatas untuk menangani perawatan penduduk usia 

lanjut. Dengan kata lain, pemerintah provinsi memiliki ruang 

untuk kemungkinan mendukung pemerintah nasional 

menangani pelayanan dan perawatan penduduk usia lanjut. 

Alasannya antara lain; Pertama, kewajiban pemerintah provinsi 

untuk menyediakan alokasi dana bidang kesehatan belum 

mencapai 10% sebagaimana diamanatkan UU 39 tahun 2009 

tentang Kesehatan. Artinya, pemerintah provinsi memiliki 

kapasitas fiskal memadai menambah alokasi sebagian dana 

untuk mendukung pelayanan kesehatan penduduk usia lanjut. 

Kedua, alokasi dana bidang kesehatan kontribusi dari APBD 

provinsi cenderung semakin besar. Ketiga, alokasi dana bidang 

kesehatan relatif besar jumlahnya, namun bukan digunakan 

untuk menangani pelayanan perawatan penduduk usia lanjut. 

Karena penduduk usia lanjut, pelayanan dan perawatan 

kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan 

kota, dan bukan kewenangan pemerintah provinsi. 
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Diagram 8: Belanja Fungsi Kesehatan dan Total Belanja Pemerintah 
Pusat dan APBD Pemda Provinsi 

 

 

Peran dan kontribusi pemerintah kabupaten dan kota melalui 

alokasi dana bidang kesehatan relatif besar dari alokasi dana 

dilakukan pemerintah nasional dan pemda provinsi. Kontribusi 

alokasi dana bidang kesehatan oleh kabupaten dan kota, 

digunakan untuk melaksanakan pelayanan dasar kesehatan di 

daerah menjangkau sampai pada wilayah terpencil dan terisolasi, 

kepulauan, sampai pada wilayah perbatasan antar negara. 

Alokasi dana bidang kesehatan oleh seluruh kabupaten dan kota 

mencapai Rp 113,04 triliun pada tahun 2017 dan menunjukkan 

tendensi terus meningkat (Diagram 9). Dana kesehatan 

kabupaten dan kota jauh melampaui alokasi dana bidang 

kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, dan juga 

seluruh pemerintah provinsi pada tahun yang sama. Pemerintah 

kabupaten dan kota berkewenangan untuk menyelenggarakan 

pelayanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan standar 

pelayanan minimal (SPM). Sesuai amanat UU 23 Tahun 2014, 
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kemudian dituangkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan 

Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Termasuk dalam 

pelayanan dasar kesehatan berdasarkan SPM dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten dan kota, yaitu bertangung jawab 

memberikan pelayanan kesehatan untuk penduduk usia lanjut. 

Diagram 9: Belanja Fungsi Kesehatan dan Total Belanja Pemerintah 
Pusat dan APBD Pemda Kab/Kota 

 
 

Penutup dan Rekomendasi 
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dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan 

logistik—yang sangat mendesak dibangun dan dibutuhkan di 

daerah di luar Pulau Jawa. Di mana sebagian besar adalah 

wilayah kepulauan seperti di Kawasan Timur Indonesia. 

Tekanan kebutuhan fiskal untuk mendanai kebutuhan 

penduduk usia lanjut, yang selama ini menjadi kewajiban 

ditangani pemerintah. Tiba saatnya beban fiskal tersebut 

sebagian dibebankan kepada pemerintah provinsi (Sharing the 

Burden)—yang memiliki kapasitas fiskal yang relatif memadai 

dibandingkan dengan kapasitas fiskal kabupaten dan kota yang 

terbatas. 

Selama ini, pemerintah provinsi telah turut aktif memberikan 

kontribusi pendanaan melalui APBD untuk bidang kesehatan—

di mana peran pemerintah provinsi melakukan pelayanan 

kesehatan di daerah relatif terbatas pada 2 kegiatan yang 

menjadi kewenangan provinsi. Tanpa mencakup pelayanan 

kesehatan untuk penduduk usia lanjut. Sebaliknya Pemda 

kabupaten dan kota yang memiliki kapasitas fiskal terbatas yang 

bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan pada 

penduduk usia lanjut di daerah. 

Tindakan untuk melakukan pergeseran sebagian beban dana 

untuk bidang kesehatan—khususnya penanganan dan 

pelayanan kesehatan penduduk tua dengan usia sangat lanjut 

yang memerlukan pendampingan perawatan dan pelayanan 

kesehatan khusus—dapat diserahkan kepada pemerintah 

provinsi untuk menangani pelayanan kesehatan tersebut. 

Karena beban provinsi bidang kesehatan relatif terbatas.  
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Selain turut mendanai pelayanan kesehatan, memungkinkan 

bagi provinsi untuk turut serta memberikan sebagian 

kontribusi untuk pendanaan bagi pensiunan pegawai yang 

diangkat dan bekerja dengan Pemda. Karena Pemda provinsi 

memiliki ruang kapasitas fiskal relatif memadai. Tindakan ini 

dapat mengurangi sebagian beban anggaran pemerintah 

nasional—yang selama ini menangani penduduk usia lanjut. 

Implikasi terhadap kebijakan dengan dilakukan perubahan dan 

pergeseran sebagian beban dana kesehatan bagi penduduk usia 

lanjut kepada pemerintah provinsi, memerlukan beberapa aspek 

tindak lanjut kedepan, antara lain: 

1. Pemerintah melalui Kemendagri, perlu melakukan 

perubahan pada PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimum (SPM) dan Permendagri No 100 

tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal, di mana perlu secara ekplisit menyebutkan 

bahwa Pelayanan Kesehatan terhadap penduduk usia 

lanjut menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan 

bukan kewenangan pemerintah kabupaten yang berlaku 

saat ini; 

2. Pemerintah melalui Kemendagri melakukan 

peningkatan pengawasan tentang kewajiban 

pemerintah daerah untuk alokasi dana bidang kesehatan 

minimal 10% persen dari APBD provinsi, termasuk untuk 

alokasi pendanaan pelaksanaan pelayanan penduduk 

usia lanjut, dan alokasi pendanaan pembayaran dana 

pensiun bagi pensiunan pegawai daerah;  
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3. Pemerintah nasional dan daerah berkewajiban 

melakukan perkiraan beban alokasi dana untuk 

penduduk usia lanjut yang menjadi beban pemerintah 

nasional dan beban bagi setiap pemerintah daerah 

provinsi. Serta melakukan perkiraan beban kebutuhan 

dana yang wajib dialokasikan untuk menunjang 

penduduk usia lanjut di daerah; 

4. Pemerintah provinsi sudah saatnya mulai melakukan 

perkiraan pendanaan jangka menengah dan panjang 

dalam perencanaan anggaran (medium and long term 

expenditure planning) khusus untuk kebutuhan 

pendanaan wajib pelayanan dasar publik dilakukan 

provinsi, termasuk pendanaan untuk kebutuhan 

mendanai penduduk usia lanjut. 
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Data-Data Lampiran Tabel Pendukung Paper  “Sharing the 

Burden” 

 

Lampiran 1 
Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Kelompok Umur (Ribu 
Jiwa), 2015-2045 

 

  Sumber: Proyeksi Penduduk 2015-2045, BPS dan BAPPENAS, 2015 

 

Sambungan Lampiran Tabel 1 
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Sambungan Lampiran Tabel 1 

 

Sumber: Proyeksi Penduduk 2015-2045, BPS dan BAPPENAS, 2015 

 

 

Lampiran 2 
Dependency Ratio Penduduk Umur 0-14 tahun & 65+ terhadap 
Penduduk 15-64 tahun 2015-2041 

 

Sumber: Proyeksi Penduduk 2015-2045, BPS dan BAPPENAS 2015 
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Lampiran 3 
Jumlah Total Belanja dan Belanja Fungsi Kesehatan APBD Pemda 
Provinsi dan APBN Pemerintah Nasional 2013-1017 

 

 
Lampiran 4 
Jumlah Pensiunan ASN, Peserta Penerima Dana Pensiun Swasta 
dan Jumlah Penduduk Manula (Ribu Jiwa) 
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KEBIJAKAN PERPAJAKAN UNTUK 
ANTISIPASI AGEING POPULATION 
 

Dr. Hefrizal Handra, M. Soc., Sc 
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat 

 

Abstrak 
Banyak negara maju di dunia telah mengalami penuaan penduduk 

(ageing population) akibat penurunan tingkat kelahiran dan 

peningkatan angka harapan hidup. Negara-negara tersebut 

menghadapi tantangan penurunan penerimaan negara dan 

sekaligus peningkatan pembiayaan layanan dengan berkurangnya 

usia produktif dan bertambahnya proporsi penduduk usia tua. 

Untuk mengantisipasi penuaan penduduk tersebut, sebagian negara 

sudah mereformasi sistem perpajakan dan atau sistem jaminan 

sosial dan pensiun.  

Indonesia pun secara perlahan juga akan mengalami ageing 

population. Proyeksi penduduk oleh BPS hingga 2045 memang 

memperlihatkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia (berumur di 

atas 60 tahun) akan bertambah signifikan. Prosentase penduduk 

usia lanjut yang hanya sebesar 9% pada tahun 2015 diestimasi akan 

menjadi sekitar 19,8 persen pada tahun 2045. Paling tidak hingga 

tahun 2030, penduduk usia produktif masih relatif besar 

proporsinya dan Indonesia memiliki cukup waktu untuk 

mengantisipasi dampak dari ageing population terhadap 

pendapatan dan belanja negara. 
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Berbeda dengan di negara maju yang sudah memasuki penuaan 

penduduk, tantangan penerimaan perpajakan di Indonesia saat ini 

adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak di tengah 

volatilitas perekonomian global. Pembelajaran dari negara maju 

memperlihatkan bahwa terdapat prinsip sistem perpajakan yang 

efektif untuk menghadapi berbagai kondisi demografi termasuk 

kondisi penuaan penduduk, yaitu mewujudkan sistem pajak yang 

berkeadilan (termasuk keadilan antar generasi), memiliki basis yang 

luas, tidak distortif, dan dengan tarif yang mendorong peningkatan 

produktivitas. Menganalisis kondisi sistem perpajakan di Indonesia, 

khususnya dua pajak besar (PPh dan PPN), perlu langkah-langkah 

ke depan untuk mengurangi distorsi dan memperluas basis secara 

bertahap. 

Pengantar 
Banyak negara maju di dunia mengalami penuaan penduduk 

(ageing population). Negara-negara tersebut menghadapi 

tantangan penurunan penerimaan karena berkurangnya 

penduduk usia produktif. Tidak bisa dipungkiri, ageing population 

adalah salah satu dari beberapa faktor yang mengharuskan 

pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan terhadap 

peraturan perpajakan untuk mengantisipasi kondisi saat ini dan 

ke depan. Perubahan demografi dapat mengurangi pendapatan 

pemerintah per kapita dari pajak penghasilan individu dan pajak 

penjualan (Felix dan Watkins, 2013). 

Di sisi lain, perubahan demografi menuju aging population juga 

berdampak kepada pembiayaan layanan pemerintah. Berbagai 

kajian literatur menunjukkan sampai sejauh mana penduduk 

yang menua dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan 

biaya layanan yang ditawarkan. Secara umum dapat dijelaskan 
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bahwa penduduk yang menua akan meningkatkan permintaan 

akan layanan pemerintah dan pada gilirannya akan 

meningkatkan total pengeluaran. Untuk merespon ataupun 

mengantisipasi penuaan penduduk tersebut, sebagian negara 

sudah melakukan reformasi sistem jaminan sosial dan pensiun 

dan bahkan sudah melakukan reformasi terhadap sistem 

perpajakan.  

Indonesia pun secara perlahan juga akan mengalami ageing 

population. Sejalan dengan penurunan pertumbuhan penduduk 

dan perbaikan yang berkelanjutan di bidang layanan kesehatan, 

penduduk Indonesia akan memasuki penuaan usia rata-rata. 

Setelah melewati periode bonus demografi (2020-2030), maka 

proporsi penduduk berusia tua di Indonesia akan mengalami 

peningkatan. Salah satu konsekuensi dari penuaan penduduk 

(tingginya proporsi penduduk berusia tua) adalah beban belanja 

Negara yang semakin membesar pelayanan. Beban belanja 

tersebut juga berpotensi tidak dapat didukung oleh penerimaan 

pajak yang disumbangkan oleh penduduk usia produktif yang 

semakin berkurang proporsinya.  

Tulisan ini menganalisis seperti apa kebijakan perpajakan jangka 

panjang yang dapat mengantisipasi kondisi ageing population, 

yang mungkin akan dialami oleh Indonesia setelah melewati 

periode bonus demografi.  

Tujuan: 
Adapun tujuan dari policy brief ini adalah 

1) Menganalisis kebijakan perpajakan negara maju yang 

telah mengalami penuaan penduduk (ageing population) 
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2) Menganalisis kondisi demografi Indonesia dan 

proyeksinya. 

3) Menganalisis kebijakan perpajakan di Indonesia saat ini 

dan mengambil pembelajaran dari sistem perpajakan 

negara maju yang telah mengalami ageing population 

4) Memberikan rekomendasi kebijakan perpajakan ke 

depan untuk antisipasi penuaan penduduk  

Ruang Lingkup dan Metodologi 
Policy brief ini hanya membahas prinsip-prinsip kebijakan 

perpajakan terkait dengan respon dan antisipasi kondisi 

penduduk yang menua (ageing population), sehingga tidak detail 

membahas kebijakan perpajakan. Kajian singkat ini dominan 

dihasilkan dari review literatur, antara lain literatur sistem 

perpajakan beberapa negara maju yang menghadapi kondisi 

penuaan penduduk, literatur tentang kondisi demografi 

Indonesia dan proyeksinya, dan kajian literatur kebijakan 

perpajakan di Indonesia saat ini. Semua literatur didapatkan dari 

berbagai web resmi dan dari paper yang telah dipublikasi dalam 

berbagai media.  

Sebagai tambahan analisis adalah perkembangan kondisi 

perpajakan di Indonesia yang menggunakan data sekunder dan 

laporan penelitian terdahulu. Seterusnya pembelajaran dari 

kajian kebijakan perpajakan di negara maju dijadikan 

benchmarking untuk menganalisis kondisi sistem perpajakan di 

Indonesia. 
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Review Kondisi Perpajakan Beberapa Negara Maju Terkait 

Ageing Population 

Jepang 
Dengan penurunan tingkat kelahiran, Jepang menjadi negara 

yang mengalami penurunan jumlah penduduk dan menjadi 

super-aging. Jepang mengalami proses penuaan penduduk secara 

cepat karena masa hidup yang semakin panjang dan penurunan 

tingkat kelahiran. Tren ini akan berlanjut terus dan pada tahun 

2015, generasi baby-boomers telah menjadi generasi tua. Jumlah 

penduduk mulai mengalami penurunan setelah mencapai 

puncaknya pada tahun 2006. Perubahan drastis dalam struktur 

populasi memiliki dampak besar tidak hanya pada struktur 

keluarga, tetapi juga pada ekonomi masyarakat Jepang. Rasio 

penduduk lansia dengan generasi pekerja turun dengan cepat 

dari 1: 3,6 pada tahun 2000 menjadi 1: 1,9 pada tahun 2025. 

Dengan kondisi ini, beban yang semakin berat bagi generasi 

pekerja akan mengurunkan motivasi mereka untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial.  

Seiring dengan penuaan penduduk, peningkatan layanan publik 

seperti jaminan sosial tidak bisa dihindari. Keuangan Pemerintah 

baik nasional dan lokal berpotensi mengalami krisis dan ada 

ketidakpastian mengenai kenaikan pajak atau beban jaminan 

sosial di masa depan. Sistem jaminan sosial adalah sangat penting 

untuk mendukung penuaan penduduk dan menurunnya tingkat 

kelahiran. Diperlukan reformasi struktural di berbagai bidang, 

agar tetap dapat mempertahankan masyarakat yang kaya (per 

kapita) meskipun ekonomi mengalami kontraksi sejalan dengan 

penurunan jumlah penduduk. Diantaranya adalah reformasi 

pengeluaran termasuk reformasi jaminan sosial, membangun 
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sistem pajak yang menjaga keseimbangan antara pendapatan, 

konsumsi, aset, dan sebagainya. 

Kementrian Keuangan Jepang mengungkapkan tiga prinsip 

reformasi sistem perpajakan di Jepang untuk mengantisipasi 

super-aging population (Japan Ministry of Finance, 2003): 

1) Sistem pajak yang memunculkan keyakinan akan masa 

depan. Dalam hal ini membangun sistem pajak yang 

menjaga keseimbangan antara pendapatan, konsumsi, 

aset, dan sebagainya. 

2) Sistem pajak dimana semua generasi berpartisipasi. 

Perlu dilakukan pengurangan berbagai pengecualian bagi 

lansia, dengan tetap memberi perhatian yang memadai 

pada kelompok berpenghasilan rendah dan pentingnya 

mendistribusikan beban secara adil sesuai dengan 

kemampuan tanpa memandang usia. Hal itu sekaligus 

meningkatkan keadilan antar generasi serta keadilan 

dalam generasi yang lebih tua. 

3) Sistem pajak yang memberikan penguatan bagi individu 

dan bisnis. Untuk memperkuat ekonomi dan masyarakat 

yang menua, perlu mendorong individu dan perusahaan 

agar dapat mencapai potensi penuh mereka. Penting 

untuk membangun masyarakat pekerja seumur hidup 

dengan kesempatan yang sama bagi pria dan wanita. 

Selain itu, peningkatan produktivitas adalah elemen 

kunci untuk menghasilkan kekayaan ekonomi dalam 

masyarakat dengan populasi yang lebih kecil. Bisnis 

memainkan peran sentral dalam produktivitas. Sistem 

perpajakan harus ditinjau agar lebih sederhana, netral 
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dan jelas sehingga tidak menghalangi individu atau 

perusahaan untuk memunculkan kekuatan mereka.  

Berbasis kepada prinsip tersebut, Kementerian Keuangan Jepang 

mengambil langkah-langkah untuk melakukan reformasi 

perpajakan untuk mendukung era penuaan masyarakat dan 

penurunan tingkat kelahiran adalah memulihkan fungsi dasar 

dari pajak penghasilan individu dan meningkatkan peran pajak 

konsumsi. Antara lain yang direncanakan adalah mengurangi 

berbagai distorsi dalam pajak penghasilan individu karena 

banyaknya pengecualian khusus atau pembebasan pajak yang 

hanya ditujukan pada pendapatan tertentu termasuk pensiun. 

Banyaknya pendapatan yang dikeluarkan dari basis pajak, 

menciptakan ketidakseimbangan beban dengan pendapatan lain, 

menimbulkan rasa tidak adil di antara para pembayar pajak, dan 

pada akhirnya menjadi penghalang bagi kegiatan ekonomi dan 

sosial. Pada intinya adalah perlu melakukan perluasan basis 

pajak untuk mencapai netralitas. Sementara itu, Pajak 

Penghasilan Badan/Usaha di masa depan, harus tetap mematuhi 

standar internasional dan harus netral dan tidak bias terhadap 

bisnis tertentu. Pada saat yang sama, reformasi struktural harus 

dilakukan, diikuti langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memperkuat ekonomi dan masyarakat. 

Selanjutnya untuk pajak konsumsi yang saat ini menyumbang 

sekitar 20 persen dari pendapatan pajak, sangat penting untuk 

dijadikan basis peningkatan kepedulian masyarakat terhadap 

masa depan. Jenis pendapatan ini penting untuk memastikan 

penyediaan layanan publik yang stabil termasuk jaminan sosial. 

Tarif pajak konsumsi disarankan untuk dinaikkan menjadi dua 

digit di masa depan dan menjadi dasar untuk revisi sistem pajak 
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masa depan secara keseluruhan. Tarif pajak konsumsi yang 

seragam adalah struktur yang paling diinginkan, lebih sederhana 

serta memastikan netralitas kegiatan ekonomi. Namun, jika tarif 

pajak konsumsi dinaikkan setinggi negara-negara Eropa, perlu 

dipertimbangkan tarif pajak yang lebih rendah untuk makanan.  

Selandia Baru 
Secara umum sistem pajak di Selandia Baru berkinerja baik. 

Negara ini meningkatkan pendapatan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah dengan cara yang relatif adil dan 

efisien. Terdapat tiga pajak utama di Selandia Baru, yaitu PPh 

Badan, PPh Individu, dan PPN. Negara ini telah menghapus pajak 

terhadap transaksi dan omset yang sangat tidak efisien. 

Meskipun demikian, Pajak sebagai proporsi PDB berada di bawah 

rata-rata Negara OECD dan telah mengalami penurunan selama 

beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2009–2010, pendapatan 

pajak Selandia Baru mencapai 31% PDB sedikit di bawah rata-rata 

OECD. Namun dibandingkan dengan tahun 2007 dengan 

penerimaan mencapai 35% PDB, telah terjadi penurunan 

pendapatan pajak. Penurunan ini jauh lebih besar dari yang 

dialami oleh negara-negara OECD yang juga menurun rata-rata 

OECD turun 1,5 poin persentase dari 35,4 persen menjadi 33,9 

persen (Inland Revenue, 2019). 

Tiga basis pajak utama Selandia Baru (PPh Individu, PPh Badan 

dam PPN)) semuanya memiliki basis yang luas, sehingga 

memungkinkan sejumlah besar pajak dikumpulkan dengan tarif 

pajak yang rendah. Pengaturan ini dirancang untuk mengurangi 

biaya perpajakan. Untuk PPh Individu dan PPN, Selandia Baru 

memiliki tarif rendah tetapi pendapatan tinggi dibandingkan 

dengan negara OECD lainnya. Namun tarif PPh Badan di 
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Selandia Baru tetap lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD 

meskipun telah dikurangi menjadi 28%. Ada pro dan kontra 

dalam pengurangan lebih lanjut tarif PPh Badan. Terkait dengan 

aspek redistribusi, sebagian besar redistribusi di Selandia Baru 

terjadi melalui pembayaran transfer dan, khususnya yang 

bekerja untuk keluarga (Inland Revenue, 2019).  

Kebijakan progresifitas pajak penghasilan untuk satu orang 

tanpa anak di Selandia Baru sejalan konsisten dengan rata-rata 

OECD. Tetapi ada perbedaan antara tarif pajak rata-rata untuk 

rumah tangga dengan anak dan tarif pajak untuk rumah tangga 

tanpa anak. Rumah tangga pencari nafkah tunggal dengan dua 

anak membayar tarif pajak rata-rata yang jauh lebih rendah 

daripada rumah tangga pencari nafkah tunggal tanpa anak. 

Perbedaan tarif progresif antar rumah tangga-rumah tangga ini 

lebih besar di Selandia Baru daripada di negara OECD lainnya. Ini 

mencerminkan fakta bahwa banyak redistribusi di Selandia Baru 

ditargetkan pada rumah tangga dengan anak-anak.  

Distorsi perpajakan seringkali mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi dan produktivitas. Distorsi muncul dalam bentuk cara 

pajak mendorong orang untuk melakukan hal yang tidak mereka 

inginkan dengan adanya pengecualian pajak. Untuk 

meminimalkan distorsi ini, Selandia Baru mengadopsi paradigma 

pajak “berbasis luas dan tarif rendah" (broad base low rate). Ide 

dasarnya adalah memiliki basis pajak yang luas, sehingga 

memungkinkan tarif pajak menjadi lebih rendah, dan 

mengurangi biaya yang terkait dengan perpajakan. Tarif pajak 

pribadi yang rendah, misalnya, meminimalkan disinsentif untuk 

pekerjaan yang dikenai pajak penghasilan. Selanjutnya, dengan 
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tingkat suku bunga yang rendah dan basis yang luas mengurangi 

bias antara berbagai jenis tabungan. 

Kondisi fiskal Selandia Baru dan populasi yang menua (ageing) 

cenderung mendorong pembuat kebijakan untuk menambah 

lingkup pemotongan pajak, tanpa diimbangi dengan kenaikan 

pajak dalam jangka pendek hingga menengah. Penduduk yang 

menua akan menghasilkan kecenderungan penurunan 

penerimaan pajak dan sekaligus meningkatkan belanja untuk 

layanan bagi penduduk yang sudah pensiun. Solusi bagi penuaan 

penduduk dalam jangka Panjang adalah meningkatkan 

pendapatan pajak khusunya dari pajak penghasilan, dan PPN 

atau sumber lainnya. Selain itu adalah dengan menurunkan 

pengeluaran NZS (New Zealand Superannuation) yaitu sistem 

pensiun untuk semua warga Selandia Baru, atau kombinasi 

keduanya. 

Peningkatan tarif pajak penghasilan pribadi cenderung 

kontraproduktif jika itu mempengaruhi insentif, mengingat 

pentingnya mempertahankan, dan memang meningkatkan, 

partisipasi angkatan kerja di atas yang biasanya dapat dicapai, 

dan mendorong perlambatan memasuki usia pensiun sukarela 

(memperpanjang usia kerja). Perubahan kebijakan pada 

pengaturan NZS termasuk dalam dua kategori. Pertama, 

sebagaimana telah dilakukan di negara lain, adalah untuk 

menaikkan usia untuk mendapatkan hak pensiun. Kedua adalah 

memutus keterkaitan antara NZS dan penghasilan rata-rata.  

Terkait dengan dampak ageing population, Creedy et all (2019) 

menemukan bahwa akan terjadi peningkatan ketergantungan 

penerimaan PPh dan PPn terkait pilihan pesiun, namun dalam 40 

tahun ke depan, dampaknya tidak signifikan. Meskipun 
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demikian, Creedi et all (2019) menyarankan perlunya perubahan 

pada New Zealand Superannuation (NZS), yang biayanya 

diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dalam 40 tahun ke 

depan. Perubahan tingkat NZS tidak berdampak signifikan 

terhadap kontribusi PPh dan PPN, namun antisipasi perlu 

dilakukan mengingat beban biaya yang akan menumpuk di masa 

mendatang. 

Pembelajaran Dari Negara Maju 
Negara-negara maju di dunia saat ini menghadapi tantangan 

yang tidak ringan untuk mempertahankan tingkat 

kesejahteraan mereka. Secara bersamaan, dua masalah muncul, 

yaitu penurunan produktivitas dan peningkatan ketimpangan 

yang disebabkan salah satunya oleh ageing population yang pada 

gilirannya akan mengganggu penerimaan perpajakan (OECD, 

2018). Upaya untuk mengantisipasi dampak ageing population 

terhadap sistem perpajakan mulai dilakukan oleh berbagai 

negara. Namun dipastikan bahwa tidak ada “one-size-fits-all tax 

system”. Terdapat perbedaan tantangan yang dihadapi oleh 

masing-masing negara dan juga perbedaan sistem perpajakan 

(OECD, 2018). 

Jepang adalah salah satu negara maju yang menghadapi 

persoalan yang cukup berat dengan penurunan angkatan kerja, 

krisis keuangan negara karena tingginya hutang pemerintah, 

deflasi dan pertumbuhan yang stagnan. Menaikkan tingkat pajak 

bukanlah solusi untuk mengatasi persoalan keuangan negara 

karena dapat menimbulkan persoalan lain (Xuan, 2013). 

Alternatif adalah dengan meningkatkan tingkat partisipasi 

wanita bekerja. Namun itupun tidak mudah, karena reformasi 

perpajakan tahun 2004 yang dilakukan Pemerintah Jepang 
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dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan 

partisipasi wanita tidak sepenuhnya dapat mendorong wanita 

untuk kembali berkerja (Xuan, 2013). Kemudian Kementrian 

Keuangan Jepang melihat bahwa peningkatan partisipasi lanjut 

usia melalui perpanjangan usia pensiun adalah alternatif yang 

cukup penting untuk reformasi perpajakan ke depan (Japan 

Ministry of Finance, 2003). 

Dampak demografi yang menua terhadap penerimaan 

perpajakan di Selandia Baru tidak separah kondisi di Jepang. 

Bahkan Creedy at all (2019) menemukan bahwa dalam waktu 

empat puluh tahun ke depan dampak ageing population terhadap 

penerimaan PPh dan PPn di Selandia Baru tidak signifikan. 

Selandia Baru sepertinya beruntung memiliki sistem perpajakan 

yang relatif rendah tingkat distorsinyanya dan sejak lama telah 

mengadopsi paradigma pajak berbasis luas dan tarif rendah.  

Dari uraian kebijakan perpajakan di Jepang, New Zealand dan 

negara maju lainnya yang mengalami ageing population dapat 

disimpulkan bahwa terdapat beberapa prinsip agar sistem 

perpajakan tetap optimal untuk menghadapi berbagai kondisi 

demografi, yaitu (1) Sistem pajak yang berkeadilan, baik 

keadilan antar kelompok pendapatan maupun keadilan antar 

generasi dan (2) Sistem pajak yang berbasis luas, tidak distortif 

dan tarif yang relatif dapat mendorong produktivitas. Sebagai 

contoh, pajak penghasilan Individu sebaiknya miliki basis pajak 

yang luas, dan jika memungkinkan tanpa pengecualian. Jika 

berbagai jenis pendapatan dikeluarkan dari basis pajak, dapat 

menciptakan ketidakseimbangan beban dan menimbulkan rasa 

ketidakadilan di antara para pembayar pajak. Kemudian, pajak 

yang berbasis konsumsi seperti PPN perlu diperluas basisnya 
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dengan mengurangi pengecualian sedangkan pajak penghasilan 

badan di masa depan perlu ada kesepakatan standar 

internasional dan netral atau tidak bias terhadap bisnis tertentu.  

Proyeksi Penduduk Indonesia dan Proporsi Penduduk Usia 

Lanjut 
BPS telah melakukan proyeksi terhadap penduduk Indonesia 

hingga 2045 berbasis kepada data SUPAS 2015. Proyeksi 

dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Data dasar 

yang digunakan BPS untuk perhitungan proyeksi adalah hasil 

SUPAS 2015 yang telah disesuaikan ke bulan Juni 2015. Proyeksi 

menggunakan asumsi-asumsi yang yang dibentuk 

menggunakan hasil Sensus Penduduk dan SUPAS. Hasil SUPAS 

2015 pada dasarnya digunakan untuk mengoreksi proyeksi 

penduduk 2010 – 2035 yang telah dihasilkan sebelumnya.  

Dalam melakukan proyeksi penduduk 2015-2045, BPS 

menggunakan dua skenario asumsi yaitu skenario A dan 

skenario B, skenario A berdasarkan kepada asumsi yang terkait 

dengan kebijakan, sedangkan skenario B merupakan skenario 

pembanding yang berdasarkan asumsi sesuai dengan tren (BPS, 

2018). Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2025 dengan kedua 

skenario tidak jauh berbeda. Jumlah penduduk Indonesia pada 

tahun 2025 berdasarkan skenario A adalah sebesar 282,4 juta, 

sedangkan menurut skenario B adalah sebesar 282,0 juta. 

Pertumbuhan jumlah penduduk dalam periode 2015 – 2025 

berdasarkan skenario A yakni sebesar 1,00 persen sementara 

pada skenario B yaitu sebesar 0,99 persen. Perbedaan hasil 

proyeksi secara signifikan adalah pada tahun 2045. Dengan 
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menggunakan skenario A, jumlah penduduk Indonesia pada 

tahun 2045 yaitu sebesar 318,9 juta, sedangkan dengan skenario 

B adalah 311,6 juta.  

Kedua skenario proyeksi memperlihatkan bahwa proporsi 

penduduk lanjut usia (berumur di atas 60 tahun) bertambah 

signifikan pada tahun 2045. Bertambahnya penduduk lansia 

merupakan implikasi dari penurunan angka fertilitas dan 

peningkatan umur harapan hidup saat lahir dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan hasil perhitungan dari skenario A, persentase 

penduduk lansia diproyeksi meningkat dari 9,0 persen pada 

tahun 2015 menjadi 19,8 persen pada tahun 2045. Sedangkan 

hasil perhitungan dari skenario B menunjukkan persentase 

lansia pada tahun 2015 adalah sebesar 9,0 persen dan 

diestimasikan naik menjadi 19,7 persen pada tahun 2045. Dengan 

kata lain, akan terjadi peningkatan proporsi penduduk lanjut usia 

lebih 118% dari tahun 2015 ke 2045. Proyeksi penduduk 

Indonesia 2010-2035 menurut data hasil Sensus Penduduk 2010, 

porsi penduduknya yang berusia 65 tahun ke atas, pada tahun 

2023 telah mencapai angka di atas 7 persen. Dependency ratio tua 

pada 2023 telah mencapai angka di atas 10 persen dan 

berdasarkan kriteria struktur penduduk, Indonesia telah 

memasuki struktur penduduk tua atau ageing population 

(Heryanah, 2015). 
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Gambar 1. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Menurut 
Kelompok Umur (Skenario A) 

 
Sumber: BPS (2018) 

Kondisi Perpajakan di Indonesia  
Sama seperti di banyak negara, penerimaan perpajakan di 

Indonesia didominasi oleh pajak penghasilan (individu dan 

badan) dan pajak pertambahan nilai. Namun, secara umum, 

penerimaan perpajakan dalam rasio terhadap PDB di Indonesia 

baru mencapai tingkat sekitar 11,6% (outlook 2018), jauh di bawah 

tingkat pajak negara-negara berpendapatan sedang yang 

mencapai rata-rata sekitar 18% dan tentunya jauh sekali di 

bawah tingkat pajak negara maju (OECD) yang rata-rata sudah 

mencapai 35%. Rasio pajak Indonesia berfluktuasi dan cenderung 

turun sejak tahun 2014 yang sempat mencapai tingkat 13%. 

Tabel 1 memperlihatkan komposisi jenis penerimaan perpajakan 

di Indonesia dari tahun 2007 sampai 2018 (outlook) dan anggaran 

pendapatan perpajakan tahun 2019. Pajak penghasilan (baik 
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individu maupun badan) menyumbang hampir 50% dari 

pendapatan pajak pada tahun 2018. Namun proporsinya hampir 

sama dengan pajak berbasis konsumsi yang terdiri dari PPN 

(Pajak Pertambahan Nilai) dan Cukai berkontribusi sekitar 46% di 

tahun 2018. Dalam periode tersebut, ada tren peningkatan 

kontribusi pendapatan PPN (dari sekitar 31,5% di tahun 2007 ke 

36,5% di tahun 2018). 

Tabel 1. Komposisi Penerimaan Pajak Indonesia 2007-2019 

 
Sumber: BPS Web, diolah 
Catatan: data 2007-2017 realisasi, 2018 outlook, 2019 anggaran 
 

Jika dilihat lebih detail lagi, komposisi Pajak Penghasilan (PPh) 

yang terdiri dari PPh Badan dan PPh Perorangan di Indonesia, 

maka PPh Badan mendominasi penerimaan PPh, yaitu sekitar 

80% dari keseluruhan jumlah PPh. Kondisi ini berbeda dengan 

negara maju seperti New Zealand di mana hampir 80% 

penerimaan PPh adalah merupakan PPh Individu dan 20% 

merupakan PPh Badan (Inland Revenue, 2019). Artinya, di 

Indonesia, PPh Individu belum tergarap secara optimal, 

sementara itu PPh Badan menjadi sumber penerimaan yang 

sangat penting bagi Indonesia. Tarif PPh Badan di Indonesia saat 

ini sudah mencapai rata-rata 25%, lebih tinggi dari tarif rata-rata 

di Malaysia yang mencapai 24% Lubis (2018). 

Banyak analisis terkait penyebab rendahnya tax ratio Indonesia. 

Sebagian pakar menyatakan disebabkan oleh rendahnya tingkat 

Jenis Pajak 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * 2019 **
Pajak Penghasilan 48.6% 49.7% 51.2% 49.4% 49.3% 47.4% 47.0% 47.6% 48.6% 51.1% 47.5% 49.2% 50.1%

Pajak Berbasis Konsumsi 40.6% 39.6% 40.3% 41.0% 40.6% 44.1% 45.8% 46.0% 45.8% 43.2% 47.2% 46.5% 46.0%

PPn 31.5% 31.8% 31.1% 31.9% 31.8% 34.4% 35.7% 35.7% 34.2% 32.1% 35.8% 36.5% 36.7%

Cukai 9.1% 7.8% 9.1% 9.1% 8.8% 9.7% 10.1% 10.3% 11.7% 11.2% 11.4% 10.0% 9.3%

Pajak Berbasis Properti 6.0% 4.7% 5.0% 5.1% 3.4% 3.0% 2.3% 2.0% 2.4% 1.5% 1.2% 1.1% 1.1%

Pajak Lainnya 4.8% 6.0% 3.5% 4.5% 6.6% 5.5% 4.9% 4.4% 3.3% 4.1% 4.1% 3.2% 2.9%

Jumlah 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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kepatuhan dan kurangnya kepastian hukum. Sebagian yang lain 

menyebutkan penyebabnya adalah tarif PPh Badan yang relatif 

tinggi dibanding negara- negara di ASEAN, mekanisme restitusi 

dan audit PPN yang belum optimal dan persoalan kelembagaan. 

Jauh rendahnya penerimaa PPh perorangan dibandingkan PPh 

badan, merupakan salah satu penyebab rendahnya tax ratio 

terkait dengan kepatuhan pembayaran pajak.  

Penurunan tarif PPh Badan untuk Indonesia menurut Lubis 

(2018) perlu didalami dampak positif dan negatifnya. Harus 

diakui adanya tren dunia yang sedang menuju rezim tarif PPh 

korporasi rendah. Negara-negara di dunia seakan berlomba 

untuk menarik investor dari luar negeri dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. OECD (2018) 

memperlihatkan terjadinya penurunan rata-rata tarif PPh dari 

32,5% di tahun 2000 menjadi sekitar 23,9 persen di tahun 2018. 

PPh Badan di Indonesia berada di angka 25 persen sejak 2010, 

yang sesungguhnya telah diturun dari yang sebelumnya berada 

di angka 28 persen. Tarif PPh Badan di Indonesia masih tergolong 

moderat, baik di dunia maupun di kawasan regional.  

Terkait dengan basis pajak di Indonesia, terdapat berbagai 

pengecualian, baik untuk PPh maupun PPN. Untuk PPh misalnya 

pada pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 

membagi penghasilan yang dikecualikan antara lain: 

1) Sumbangan, hibahan, warisan, 

2) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan 
sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti 
penyertaan modal, 

3) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk 
natura, 
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4) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang 
pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 
asuransi bea siswa, 

5) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 
perseroan terbatas dengan syarat tertentu  

6) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan  

7) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana 
pensiun dalam bidang-bidang tertentu  

8) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas 
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan 
kongsi; 

9) bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan 
reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian 
perusahaan atau pemberian ijin usaha; 

10) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan 
modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan 
usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau 
kegiatan di Indonesia, dengan syarat tertentu, dll. 

Untuk PPN di Indonesia, banyak sekali barang dan Jasa yang 

dikecualikan dari PPN, termasuk karena objeknya menjadi objek 

pendapatan negara bukan pajak maupun objek pajak daerah. 

Beberapa jenis barang dan jasa yang dikecualikan antara lain, 

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil 

langsung dari sumbernya, barang-barang kebutuhan pokok yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat, makanan dan minuman 

yang disajikan di hotel dan restoran, uang, emas batangan, dan 

surat berharga, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan 

sosial, berbagai jasa pengelolaan dana dari masyarakat, jasa 

asuransi, berbagai jasa bidang sosial keagamaan dan 

pemerintahan, jasa transportasi, dan lain-lain. Secara umum 
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dapat dikatakan bahwa basis pajak PPh dan PPN sebagai 

pendapatan perpajakan utama memiliki banyak pengecualian. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
Proyeksi penduduk Indonesia oleh BPS hingga 2045 memang 

memperlihatkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia (berumur 

di atas 60 tahun) akan bertambah signifikan secara perlahan. 

Persentase lansia yang hanya sebesar 9% pada tahun 2015 adalah 

sebesar 9,0 persen diestimasikan akan menjadi sekitar 19,8 persen 

pada tahun 2045. Meskipun demikian, Indonesia masih punya 

waktu yang cukup panjang untuk mengantisipasi dampak dari 

ageing population tersebut terhadap pendapatan dan belanja 

negara.                                                                                                                                                                                                                                               

Terkait dengan sistem perpajakan, Indonesia masih struggle 

untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB. 

Kondisi penerimaan negara saat ini sangat terkait dengan 

volatilitas perekonomian global yang mempengaruhi ekonomi 

nasional dan juga efektifitas pengelolaan perpajakan. 

Penerimaan negara saat ini sama sekali belum ada kaitannya 

dengan ageing population. Meskipun demikian, pembelajaran dari 

negara maju memperlihatkan bahwa terdapat prinsip sistem 

perpajakan yang efektif untuk menghadapi berbagai kondisi 

demografi termasuk kondisi penuaan penduduk, yaitu sistem 

pajak yang berkeadilan (termasuk keadilan antar generasi), 

berbasis luas, tidak distortif, dan dengan tarif yang mendorong 

peningkatan produktivitas.  

Melihat kondisi sistem perpajakan di Indonesia saat ini, 

khususnya dua pajak besar (PPh dan PPN), perlu langkah-

langkah ke depan untuk mengurangi distorsi dan memperluas 
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basis secara bertahap, dalam rangka mengefektifkan penerimaan 

perpajakan, sekaligus mengantisipasi penuaan penduduk di masa 

datang.  
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