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Kondisi Infrastruktur di suatu negara berperan dalam 
menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian di 
suatu negara bahkan maju atau mundurnya suatu negara. 
Karena itu, pemerintah di hampir semua negara, menjadikan 
strategi pembangunan infrastruktur sebagai lokomotif 
pergerakan perekonomian. Amerika Serikat dan Eropa pada 
masa krisis tahun 1930-an, dan  China untuk kasus saat ini 
melakukan kombinasi strategi kebijakan pengembangan 
infrastruktur, yang dipadukan dengan strategi daya saing 
ekspor (Didik J. Rachbini, 2015). Namun, tidak semua negara 
sukses membangun infrastruktur walaupun menggunakan 
strategi yang sama. Banyak studi menyimpulkan bahwa hal 
itu lebih disebabkan oleh leadership pemerintahan yang lemah, 
dan/atau implementasi strategi yang tidak berjalan efektif. 
Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 
leadershipnya kuat, tetapi implementasi strateginya lemah. 
Sejak 2005, pemerintah mengajak swasta untuk membiayai 
lebih dari 75 proyek infratsruktur menggunakan skema 
PPP (public private partnership). Namun, sampai dengan 
berakhirnya pemerintahan SBY, sedikit sekali proyek PPP 
yang terealisir. 

Apa yang dilakukan dan yang terjadi di era pemerintahan 
saat ini? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komitmen 
kuat untuk membangun infrastruktur. Dalam salah satu 
sambutannya di depan para pengusaha dan ekonomi, 
Presiden Jokowi mengatakan  bahwa pemerintah saat ini 
fokus ke proyek infrastruktur karena infrastrukur itu padat 
modal dan jangka panjang (Setkab,10 Juli 2015). Perbaikan 
infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, 
menekan biaya transportasi, menekan ongkos distribusi, 
dan menekan biaya distribusi. Menurut Presiden, distribusi 
melalui laut adalah paling murah. Karena itu, pembangunan 
infrastruktur dikonsentrasikan pada tol laut, dan telah dimulai 
di Kuala Tanjung, akan dilanjutkan ke Makassar dan berujung 
di Sorong. Selain itu, pemerintah juga sudah mulai menggarap 
tol trans Sumatera sepanjang 2600 km dari  Lampung hingga 
Aceh. Pemerintah juga membangun 13 bendungan besar 
untuk pengairan sawah dan irigasi-irigasi untuk mendukung 
cita-cita kemandirian pangan. 

Sekarang, mari kita bedah kekuatan fiskal saat ini, apakah 
cukup kuat untuk membiayai kebutuhan investasi sekian 
banyak infrastruktur yang sudah dicanangkan pemerintah. 
APBN 2016 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp 
1.862,54 triliun dan pagu belanja negara sebesar Rp 2.095,72 
triliun, sehingga defisit anggaran sebesar Rp 273,18 triliun 
atau 2,7% dari PDB. Realisasi APBN sampai dengan semester 
I-2016 menunjukan pendapatan negara tertekan, hanya 
mencapai Rp 643,7 triliun atau 35,5 persen dari target. Di 
sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp865,4 triliun 
atau 41,5 persen dari target, sehingga realisasi defisit 
mencapai 77,7 persen dari target. Menghadapi situasi ini, 
pemerintah merancang APBNP-2016 dengan menurunkan 

target pendapatan negara, menjadi Rp 1.786,23 triliun. 
Pemerintah juga menurunkan pagu belanja negara, 
menjadi Rp 2.082,95 triliun. Memang hanya ada dua cara 
untuk mengatasi masalah tekanan pada pendapatan 
negara, yaitu mengoptimalkan penerimaan perpajakan 
dan memangkas belanja negara. Dari sisi penerimaan 
perpajakan, dilakukan melalui strategi pengampunan pajak 
(tax amnesty), sementara dari sisi belanja negara, dilakukan 
melalui strategi penghematan belanja non-prioritas, baik 
Pusat maupun Pemerintah Daerah, kecuali belanja yang 
terkait dengan inftasruktur dan belanja sosial. Ini menjukan 
komitmen pemerintah untuk menjaga kepercayaan pasar 
terhadap pembangunan infrastruktur dan menjaga daya beli 
masyarakat golongan miskin. 

Fokus amnesti pajak adalah pemilik dana di luar negeri 
tanpa mengurangi kesempatan seluruh wajib pajak (WP) 
untuk turut serta. WP diberi kesempatan untuk melakukan 
pembetulan SPT. Pemerintah memberikan tarif uang tebusan 
yang sangat rendah, yaitu 2% untuk repatriasi dan deklarasi 
dalam negeri yang berakhir sampai dengan 30 September 
2016. Pada periode berikutnya (Oktober 2016 s.d Maret 2017) 
tariff uang tebusan naik menjadi 4%. Pemerintah berharap –
dengan asumsi tertentu- target uang tebusan bisa mencapai 
Rp 165 triliun dan harta yang diungkap mencapai Rp 4.000 
triliun. Diluar target uang tebusan, kebijakan ini sekaligus 
juga dapat meningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis 
pajak, dan memberikan keadilan bagi rakyat miskin, sera 
menggerakan perekonomian nasional. Rakyat Indonesia 
harus melihat kebijakan ini dari sudut pandang yang luas, 
tidak sempit sebagaimana sering dikomentasi sejumlah 
pengamat. Target uang tebusan dan deklarasi harta, tidak 
perlu dibesar-besarkan bila belum tercapai. 

Mari kita memandang dari sisi capaian yang bisa diraih, 
berapapun jumlahnya. Bila capaiannya masih belum 
memenuhi kebutuhan untuk menutup defisit, maka 
pemerintah bisa memainkan ruang belanja yang ada, 
mungkin masih ada yang bisa diefisienkan. Ada banyak 
jalan bagi pemerintah untuk mengatasi tidak tercapainya 
gap penerimaan dari tax amnesty. Bila rakyat Indonesia 
melihat dari perspektif yang luas, fakta bahwa sudah banyak 
asset yang dideklarasikan, baik di dalam maupun di luar 
negeri, lalu puluhan triliun rupiah hasil repatriasi dan uang 
tebusan. Semua ini merupakan capaian yang patut mendapat 
apresiasi. Bahwa target repatriasi yang terlalu tinggi, itu bisa 
dijelaskan. Kalaupun belum tercapai, itu tidak perlu dilihat 
sebagai “sebuah kegagalan”, karena multiplier effect yang 
akan tercipta pada beberapa tahun ke depan, jauh lebih besar 
untuk membuat ekonomi Indonesia melaju lebih cepat.  Taxes 
are what we pay for civilized society, pajak adalah ongkos dari 
kemajuan peradaban suatu bangsa, demikian Oliver Wendel 
Holmes. Selamat membaca. Redaktur : Syahrir Ika

APBNP 2016  
Menjaga Komitmen  
Pembangunan Infrastruktur



WARTA FISKAL | EDISI  #3/2016
4

 

    STATISTIK

    GLOSARIUM

    RENUNGAN

     FOKUS
• Mengawal Kesuksesan Tax Amnesty 

Untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur  5
• Melihat Sisi Strategi Penambahan Modal Negara  

Pada APBNP 2016  8
• Kebijakan Pembiayaan yang Prudent  Untuk  

Ekonomi yang Berkelanjutan 13
• Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur Indonesia  16

Daftar Isi

DAFTAR ISI

     INSPIRASI
• Dari Kota Getuk Goreng Kulangkahkan Hidupku  

Di Negeri Sakura  40 

     FISKALISTA
• Peran Sukuk dan Tantangannya dalam 

Pembiayaan Infrastruktur  42

     ANALISA
• Perbaikan Peringkat Utang Sebagai Salah Satu 

Solusi Keberlangsungan  Fiskal Yang Lebih Sehat  
20

• Pengembangan Keuangan Syariah Di Indonesia,   
Exit Strategy untuk Keluar dari Jebakan  
Lima Persen  24

• Dampak Ekonomi  Kemenangan Kubu  
Brexit 32

• Faktor Pengganggu dalam Doing Business  
Menghadapi Implementasi Regional Comprehensive 
Economic  Partnership (RCEP)   35 

WARTA FISKAL | EDISI  #3 /2016
4



WARTA FISKAL | EDISI  #3/2016
5

FOKUS

Hadi Setiawan *)

Mengawal Kesuksesan Tax Amnesty 
Untuk Mendukung  
Pembangunan Infrastruktur 

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Pengesahan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty ) tinggal menunggu waktu saja.  
Diharapkan per 1 Juli 2016, RUU ini sudah disyahkan dan mulai dilaksanakan. Berdasarkan 
draft RUU Pengampunan pajak yang diterima oleh Penulis, dikatakan bahwa program ini 
diluncurkan oleh Pemerintah dengan tiga tujuan yaitu : (i) mempercepat pertumbuhan dan 
restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap 
peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar, penurunan suku bunga, dan  
peningkatan investasi; (ii) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang 
lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan 
terintegrasi; dan (iii) meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk 
pembiayaan pembangunan.   
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Tujuan utama program pengampunan 
pajak adalah repatriasi aset dari Luar 
Negeri, diharapkan sampai dengan 
program ini berakhir, dana sebesar 
Rp1000 triliun dapat masuk ke 
Indonesia sehingga dapat dipakai untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Sedangkan tujuan kedua 
adalah perluasan basis data perpajakan, 
tujuan ini otomatis akan terpenuhi 
apabila tujuan pertama bisa dicapai. 
Dengan semakin banyaknya harta yang 
direpatriasi atau dideklarasi baik dari 
DN maupun LN, maka semakin besar 
pula basis data perpajakan yang dimiliki 
oleh DJP. Dengan basis pajak yang 
semakin besar, diharapkan ke depannya 
penerimaan perpajakan juga akan 
semakin meningkat sehingga dapat 
meningkatkan tax ratio Indonesia yang 
selama ini termasuk sangat rendah 
dibandingkan dengan negara-negara 
lain. Sedangkan penerimaan pajak 
hanyalah merupakan tujuan terakhir 
dari program ini yang juga pasti akan 
tercapai jika tujuan pertamanya dapat 
mencapai target. 

Tax Amnesty untuk Mendukung  
Pembangunan Infrastruktur

Saat ini Pemerintahan Jokowi memang 
memfokuskan pembangunan 
infrastruktur sebagai salah satu 
bagian dari Nawacita. Kebutuhan 
dana infrastruktur tahun 2015-2019 
diperkirakan mencapai Rp5.500 triliun 
(tabel 1). Segala resource yang ada 
digunakan untuk dapat mencapai 
dan mendanai infrastruktur tersebut, 
baik dari APBN, APBD, BUMN, 
maupun dari swasta baik melalui 
kerjasama pemerintah dan swasta 
maupun business to business. Saat 
ini, infrastruktur juga masih sangat 
membutuhkan dana yang besar, 
apalagi ditengah kelesuan ekonomi 
saat ini, oleh karena itu dana dari 
tax amnesty khususnya yang berasal 
dari dana repatriasi diharapkan 
mampu mendukung atau membantu 
pembiayaan infrastruktur tersebut. 

Sesuai dengan draft RUU Pengampunan 
Pajak, diatur bahwa dana repatriasi 
tersebut paling tidak harus berada di 
Indonesia selama tiga tahun. Adapun 
saluran yang bisa digunakan untuk 
dana tersebut bisa dilakukan dengan 

beberapa cara, diantaranya melalui 
investasi langsung oleh pemilik dana 
yang digunakan untuk pembangunan 
infrastruktur khususnya untuk 
pembangunan pembangkit listrik dan 
jalan tol karena saat ini pemerintah 
membuka kesempatan kepada pihak 
swasta untuk membangun kedua jenis 
infrastruktur tersebut. 

Saluran berikutnya yang bisa dipakai 
oleh peserta tax amnesty yang 
melakukan repatriasi dana adalah 
melalui pembelian obligasi yang 
dikeluarkan oleh BUMN yang ditugaskan 
untuk membangun infrastruktur 
misalnya pembelian obligasi yang 
dikeluarkan oleh PLN, Angkasa Pura, 
Pelindo, Jasa Marga, ataupun BUMN-
BUMN karya lainnya. 

Yang ketiga, dapat dilakukan dengan 
cara kerjasama Pemerintah dengan 

Badan Usaha (KPBU) atau yang lebih 
sering disebut Public Private Partnership 
(PPP) untuk berbagai macam jenis 
infrastruktur sesuai dengan Perpres 
Nomor 38 Tahun 2015 tentang 
Kerjasama Pemerintah dengan Badan 
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 
Dalam Perpres ini terdapat 19 
jenis infrastruktur yang dapat 
dibangun dengan konsep KPBU yaitu 
infrastruktur transportasi, infrastruktur 
jalan, infrastruktur sumber daya air 
dan irigasi, infrastruktur air minum, 
infrastruktur sistem pengelolaan air 
limbah terpusat, infrastruktur sistem 
pengelolaan air limbah setempat, 
infrastruktur sistem pengelolaan 
persampahan, infrastruktur 
telekomunikasi dan informatika, 
infrastruktur ketenagalistrikan, 
infrastruktur minyak dan gas bumi 
dan energi terbarukan, infrastruktur 

                 Tabel 1. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan RPJMN 2015-2019  
(dalam RP Triliun)

Sektor APBN1 APBD BUMN2 Swasta3 Total
Jalan  340.0  200.0  65.0  200.0  805.0 
Kereta Api  150.0  -  11.0  122.0  283.0 
Perhubungan Laut4  498.0  -  238.2  163.8  900.0 
Udara  85.0  5.0  50.0  25.0  165.0 
Darat (termasuk ASDP)  50.0  -  10.0  -  60.0 
Transportasi Perkotaan 5  90.0  15.0  5.0  5.0  115.0 
Ketenagalistrikan 6  100.0  -  445.0  435.0  980.0 
Energi (Migas)  3.6  -  151.5  351.5  506.6 
Komunikasi dan 
Informatika

 12.5  15.3  27.0  223.0  277.8 

Sumber Daya Air  275.5  68.0  7.0  50.0  400.5 
Air Minum dan Limbah  227.0  198.0  44.0  30.0  499.0 
Perumahan  384.0  44.0  12.5  87.0  527.5 
TOTAL INFRASTRUKTUR 2,215.6 545.3 1,066.2 1,692.3 5,519.4
Persentase 40.14% 9.88% 19.32% 30.66% 100.00%
Sumber: Bappenas

1) Dukungan pendanaan APBN yang diharapkan 
2) Dukungan pendanaan BUMN yang diharapkan. 
3) Kemampuan maksimal swasta melalui percepatan kerjasama pemerintah dan swasta termasuk 
business to business 
4) Kenaikan karena pertambahan komponen tol laut serta biaya rutin} 
5) Alokasi tersebut terdiri untuk kegiatan Angkutan Perkotaan Berbasis Rel dan  Jalan. 
6) Kemampuan PT PLN hanya sekitar 250 T, selebihnya memerlukan PMN
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konservasi energi, infrastruktur fasilitas 
perkotaan, infrastruktur fasilitas 
pendidikan, infrastruktur fasilitas 
sarana dan prasarana olahraga, serta 
kesenian, infrastruktur kawasan, 
infrastruktur pariwisata, infrastruktur 
kesehatan, infrastruktur lembaga 
pemasyarakatan, dan infrastruktur 
perumahan rakyat.

Yang keempat, pemilik dana repatriasi 
tersebut bisa juga mendukung 
pembangunan infrastruktur dengan 
cara membeli instrumen-instrumen 
keuangan yang disediakan seperti 
melalui pembelian Surat Berharga 
Negara (SBN) yang kemudian bisa 
digunakan oleh pemerintah untuk 
pembangunan infrstruktur maupun 
melalui Reksa Dana Penyertaan 
Terbatas (RDPT) yang memang 
dikeluarkan khusus untuk proyek 
tertentu.

Apa yang harus dilakukan oleh 
pemerintah adalah memastikan 
bahwa tax amnesty berhasil khususnya 
nilai dana repatriasi yang masuk ke 
Indonesia. Untuk itu, strategi yang 
bisa dilakukan oleh pemerintah 
dalam sosialiasi tax amnesty adalah 
sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 

Strategi Mengawal Kesuksesan Tax 
Amnesty

Program tax amnesty merupakan 
program yang dilaksanakan oleh 
pemerintah dengan memberikan 
berbagai macam fasilitas dan 
kemudahan bagi Wajib Pajak (WP). 
Paling tidak ada enam fasilitas yang 
akan diperoleh WP dengan mengikuti 
tax amnesty, yaitu: (i) WP memperoleh 
penghapusan pajak yang seharusnya 
terutang, (ii) WP tidak akan dikenai 
sanksi administrasi dan sanksi 
pidana perpajakan, (iii) WP tidak akan 
dilakukan pemeriksan, pemeriksaan 
bukti permulaan dan penyidikan, (iv) 
penghentian proses pemeriksaan, 
pemeriksaan bukti permulaan atau 
penyidikan, (v) WP akan mendapatkan 
jaminan kerahasiaan data atas harta 
yang diungkapkan dan tidak dapat 
dijadikan dasar penyelidikan maupun 
penyidikan tindak pidana lainnya, dan 
(vi) WP akan mendapatkan pembebasan 
PPh untuk balik nama harta tambahan. 
Hal ini dapat dikatakan sebagai niat 

yang sangat baik dari pemerintah, 
dimana pemerintah merelakan untuk 
meniminalkan kegiatan pengawasan, 
pemeriksan, penagihan, pemeriksaan 
bukti permulaan dan penyidikan 
demi keberhasilan rekonsiliasi antara 
pemerintah dan WP (baca: Program tax 
amnesty ).

Untuk kesuksesan Program tax amnesty 
tersebut, khususnya untuk mencapai 
tujuan utama dari Program tax amnesty 
yaitu repatriasi dana asing, maka 
paling tidak ada empat hal yang harus 
lebih difokuskan oleh pemerintah 
ke depannya. Yang pertama, adalah 
melakukan pendekatan personal yang 
dilakukan oleh para petinggi negeri 
ini untuk meminta kepada WNI yang 
memiliki dana atau harta di luar negeri 
agar memasukkan dana atau harta 
mereka ke Indonesia. Data-data yang 
pernah ada di dalam Panama Papers 
dan data-data lainnya yang dipunyai 
oleh pemerintah dapat dijadikan acuan 
untuk melakukan pendekatan personal 
ini. 

Kedua, melakukan sosialisasi secara 
lebih spesifik kepada orang-orang 
tertentu yang menjadi sasaran tax 
amnesty dengan memasukkan unsur 
patrotisme dalam materi sosialisasi 
sehingga para calon peserta tax amnesty 
menjadi tergugah, karena penulis 
percaya masyarakat Indonesia sangat 
cinta pada negaranya. Data-data 
WP Besar di masing-masing Kantor 
Pelayanan Pajak dapat dijadikan 
patokan untuk sosialisasi terarah ini.

Yang ketiga, dengan lebih menunjukkan 
dalam setiap sosialisasi bahwa data 
terkait pengungkapan harta yang 
dilakukan oleh WP akan sangat dijaga 
kerahasiaannya dan tidak dapat 
digunakan untuk mengungkap tindak 
pidana lainnya sesuai dengan yang 
sudah diatur dalam RUU Pengampunan 
Pajak, sehingga tidak ada keraguan 
di hati para calon peserta tax amnesty 
untuk mengikuti program ini.

Yang terakhir, dengan memberikan 
bukti-bukti dan angka-angka bahwa 
Indonesia sanggup memberikan imbal 
hasil yang tidak kalah menarik dari 
negara-negara lain dan juga sangat 
aman untuk kegiatan investasi dan 
menyimpan harta. 

Penutup

Program tax amnesty merupakan 
program pemerintah dalam 
menyongsong era keterbukaan 
informasi (Automatic Exchange of 
Information-AEoI) yang mulai berlaku 
pada tahun 2018. Program ini didesain 
agar para WP tidak “kaget” apabila AEoI 
diterapkan nantinya. Sehingga program 
ini merupakan program win-win solution 
antara pemerintah dan para pembayar 
pajak. Apabila Program tax amnesty 
berhasil, maka manfaat yang didapat 
oleh Indonesia akan sangat besar, yang 
pada akhirnya dapat digunakan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
yang bermanfaat bagi kesejahteraan 
seluruh rakyat Indonesia. Semoga 
Program tax amnesty ini berhasil demi 
kejayaan Ibu Pertiwi.
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Melihat Sisi Strategi Penambahan 
Modal Negara Pada APBNP 2016
Mohamad Nasir *)

http://xinyali.net
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Pemerintah kembali mengusulkan  
perubahan atas anggaran pendapatan 
dan belanja negara (APBN) 2016. Usulan 
perubahan pun disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 
ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2016. Salah 
satu perubahan pada anggaran pendapatan 
dan belanja negara perubahan (APBNP) 
2016 adalah peningkatan alokasi anggaran 
untuk penyertaan modal negara (PMN) pada 
badan usaha milik negara (BUMN), organisasi 
atau lembaga internasional, dan lainnya. 
Sebelumnya, APBN 2016 mengalokasikan 
PMN sebesar Rp48,38 triliun yang terdiri 

Seperti tahun anggaran sebelumnya, 
peningkatan anggaran PMN 
menimbulkan perbedaan pandangan 
dalam menyikapinya mengingat 
dalam beberapa tahun terakhir kondisi 
APBN tidak membaik karena target 
pendapatan negara tidak  tercapai, 
defisit tetap membayangi, dan utang 
pemerintah pun bertambah untuk 
menutup defisit tersebut. Beberapa 
pendapat mempertanyakan kinerja 
BUMN selama ini, sudah puluhan 
tahun berdiri dan beroperasi, BUMN 
seharusnya mampu memberikan 
kontribusi yang meningkat pada 
APBN, bukan sebaliknya meminta 
tambahan modal dari negara melalui 
pemerintah.Pendapat ini semakin 
menguat karena pemerintah 
secara terus-menerus memberikan 
tambahan modal dalam beberapa 
tahun terakhir. Namun demikian, 
penambahan PMN pada BUMN 
tentunya bukan tanpa maksud 
dan tujuan. pemerintah memiliki 
kepentingan terhadapnya. Dengan 
latar belakang uraian di atas, artikel 
ini akan menguraikan mengapa PMN 
perlu diberikan kepada BUMN.

Kepentingan Negara Pada BUMN 

Negara melalui pemerintah 
mendirikan atau memiliki BUMN 
bukan tanpa tujuan atau kepentingan. 
Berbeda dengan korporasi pada 
umumnya, dimana pemegang saham 
mendirikan atau memiliki badan 

usaha atau perusahaan bertujuan 
untuk meningkatkan nilai aset yang 
dimilikinya atau nilai saham semaksimal 
mungkin (Danarwati, 2011). Pemerintah  
memiliki kepentingan tidak hanya untuk  
meningkatkan harga sahamnya 
semata. Nasir (2016) menambahkan 
bahwa terdapat kepentingan 
pemerintah pada BUMN yang tidak 
hanya dinilai dari sisi nilai uang saja.

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara menyatakan secara 
jelas tujuan dari pendirian BUMN oleh 
pemerintah, antara lain :

1. memberikan sumbangan bagi 
perkembangan perekonomian nasional 
pada umumnya dan penerimaan negara 
pada khususnya.

2. mengejar keuntungan

3. menyelenggarakan kemanfaatan 
umum berupa penyediaan barang dan/
atau jasa yang bermutu tinggi dan 
memadai bagi pemenuhan hajat hidup 
orang banyak, 

4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan 
usaha yang belum dapat dilaksanakan 
oleh sektor swasta dan koperasi,

5. turut aktif memberikan bimbingan 
dan bantuan kepada pengusaha 
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan 
masyarakat.

Berdasarkan UU ini dan praktek 
di lapangan, Nasir (2016) 
mengklasifikasikan  kepentingan 

pemerintah terhadap BUMN menjadi 
dua, yaitu agen pembangunan (agent of 
development) dan sumber pendapatan 
(source of fund) negara atau APBN. 
Beberapa contoh kegiatan BUMN 
sebagai agen  
pembangunan antara lain : 1) 
penyediaan pupuk untuk sektor 
pertanian, 2) penyediaan tenaga 
listrik, 3) penyediaan bahan bakar 
minyak, 4) pembangunan infrastruktur 
jalan, bandara, pelabuhan dan lain 
sebagainya. Secara umum, karakter 
kegiatan usaha yang memerankan agen 
pembangunan antara lain : 1) produk 
yang belum dapat disediakan oleh 
swasta, 2) keuntungan yang marginal, 
3) produk strategis dan menyangkut 
hajat hidup orang banyak sehingga 
harus dikendalikan oleh pemerintah. 
Sementara itu, sebagai sumber 
pendapatan negara, BUMN diharapkan 
mampu menyetorkan dividen yang 
merupakan bagian laba yang diraihnya 
secara optimal, dan pajak badan  
usahanya dengan sebenarnya.

Arah Kebijakan PMN 2016

Kebijakan alokasi penambahan 
PMN pada APBNP 2016 merupakan 
perubahan dan kelanjutan dari  APBN 
2016, meskipun ada perubahan 
alokasi. Kenaikan alokasi PMN terjadi 
pada PT PLN (Persero) sedangkan 
pembatalan alokasi terjadi pada 
PT Pelindo III (Persero), PT Bahana 
Pembina Usaha Indonesia (Persero), 

dari Rp40,42 triliun untuk penyertaan pada 
BUMN serta sisanya untuk penyertaan 
pada organisasi atau lembaga keuangan 
internasional dan lainnya. Sementara itu, 
APBNP 2016 mengalokasi PMN sebesar 
Rp65,16 triliun yang terdiri dari Rp50,48 
triliun kepada BUMN, Rp7,79 triliun untuk 
organisasi atau lembaga internasional dan 
lainnya. Dari angka tersebut di atas nampak 
terdapat perubahan alokasi PMN pada BUMN, 
meningkat Rp10,06 triliun atau 24,9% dari 
alokasi sebelumnya.
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dan PT Perusahaan Perdagangan 
Indonesia (Persero). Terkait dengan 
alokasi ini, pemerintah mempunyai 
tujuan dan arah kebijakan, yaitu : 1) 
menyelenggarakan kemanfaatan umum 
bagi pemenuhanhajat hidup orang  
banyak, 2) meningkatkan kapasitas  
usaha BUMN untuk peningkatan 
kualitas infrastruktur, kedaulatan 
pangan, dan energi, 3) mempertahankan 
persentase kepemilikan agar 
pemerintah tetap sebagai pengendali 
BUMN, dan 4) efek penggandabagi 

perkembangan ekonomi nasional.

Selain itu, dijelaskan dalam NK 
APBN 2016 bahwa alokasi PMN 
pada BUMN tahun 2016 digunakan 
untuk mendukung program-program 
prioritas pemerintah antara lain : 1) 
program kedaulatan pangan,2) program 
pembangunan infrastruktur dan 
maritim, 3) program kedaulatan energi, 
4) program pengembangan industri 
strategis, 5) program kemandirian 
ekonomi nasional. Oleh karena itu, PMN 
diberikan kepada BUMN-BUMN yang 

terkait sebagaimana terlihat dalam 
tabel-1. Sementara itu, NK RAPBNP 
2016 menerangkan bahwa adanya 
kenaikan penambahan PMN sebesar 
Rp13,5 triliun pada PLN digunakan 
dalam rangka mendukung program 
ketenagalistrikan 35.000 MW.

Pandangan Dari Sisi Strategi

Dari sisi substansi, program prioritas 
di atas tampak sangat sesuai dengan 
kondisi di Indonesia saat ini. Di sektor 
pertanian, Indonesia tidak lagi mampu 

Tabel 1 Komponen Penyusun GCI Basic Requirement

PROGRAM TUJUAN JUMLAH PENAMBAHAN PMN

Program Kedaulatan Pangan Penguatan infrastruktur pengolahan dan 
penyimpanan pangan petani dalam negeri, 
stabilisasi harga pangan pokok, meningkatkan 
penyaluran beras bersubsidi, hilirisasi industri 
perikanan, dan stabilisasi harga komoditas gula.

Perum Bulog Rp2 T 
PT Perikanan Nusantara 
(Persero) Rp0,029 T 
PT RNI (Persero) Rp0,692 T 
PT Pertani (Persero) Rp0,5 T 
20,0

Program Pembangunan 
Infrastruktur dan Maritim

Pembangunan ruas jalan tol di Sumatera, 
pengembangan bandara, pembangunan 
perumahan sederhana, pengadaan kapal laut, dan 
pembiayaan infrastruktur lainnya

PT SMI (Persero) Rp4,16 T 
PT PII (Persero) Rp1 T 
PT SMF (Persero) Rp1 T 
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
1,25 T 
PT Hutama Karya (Persero) 
Rp2 T 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Rp4 T 
PT Pembangunan Perumahan 
(Persero) Tbk Rp2,25 T 
PT Angkasa Pura II (Persero) 
Rp2 T 
Perum Perumnas Rp0,485 T 
PT Amarta Karya (Persero) 
Rp0,032 T 
PT Pelni (Persero) Rp0,564 T

Program Kedaulatan Energi Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
umum, program 35.000 MW, serta diberikan tugas 
untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang 
tenaga listrik. 

PT PLN (Persero) Rp23,56 T

Program Pengembangan 
Industri Strategis

Pengembangan peralatan dan mesin untuk agro 
industri, pengembangan industri manufaktur 
kereta api, dan pengembangan industri baja.

PT Barata Indonesia (Persero) 
Rp0,5 T

PT Industri Kereta Api (Persero) 
Rp1 T

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 
Rp2,45 T

Program Kemandirian 
Ekonomi Nasional

Mendukung program kemandirian ekonomi 
nasional ditujukan terutama untuk pembiayaan 
modal KUMKM

PT Askrindo (Persero) Rp0,5 T

Perum Jamkrindo Rp0,5 T

Sumber : NK APBN 2016 dan APBNP 2016
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Grafik-1 : Kebutuhan Dana Pembangunan Infrastruktur Per Sektor

 Sumber : RPJMN 2015-2019. Keterangan dalam Rp. Triliun

memenuhi kebutuhan pokok dalam 
negeri, sehingga harus impor dari 
negara lain. BPS dalam Kementan 
(2015) melaporkan bahwa Indonesia 
mengalami defisit perdagangan atas 
tanaman pangan, holtikultura, dan 
peternakan dalam periode 2010 s.d 
2015. Di sektor perikanan, Indonesia 
belum mampu secara optimal 
memberdayakan potensi kelautan 
yang ada, orang asing yang lebih 
memanfaatkannya melalui illegal fishing. 
Di sektor infrastruktur, Indonesia 
mempunyai permasalahan dalam 
ketersediaan infrastruktur yang layak 
(WEF, 2015).

Dari sisi strategi pembiayaan program, 
skenario pelaksanaan program melalui 
pengalokasian PMN pada BUMN adalah 
dengan adanya penambahan PMN, 
ekuitas, dan kekuatan permodalan 
menguat.Selanjutnya dapat 
meningkatkan daya dorong leveraging 
BUMN bersangkutan, kepercayaan 
investor dan kreditor meningkat, 
serta akhirnya kapasitas pendanaan 
dan usaha dapat meningkat.Strategi 
ini cukup menarik, dan minimal 
dimaksudkan untuk dua tujuan. 
Pertama adalah mengajak partisipasi 
sektor swasta dalam pelaksanaan 
program khususnya dalam hal 
pendanaan. Pemikiran sederhananya 
adalah dengan pengeluaran 
dalam jumlah tertentu tetapi 
akanmendapatkan dana pembangunan 
yang berlipat ganda dari sejumlah 
yang dikeluarkan tersebut. Strategi 
semakin menarik karena pengeluaran 
tersebut adalah pengeluaran investasi, 
dalam hal ini saham BUMN.Kedua 
adalah partisipasi sektor swasta 
melalui mekanisme business to business 
(b to b).Mekanisme ini mempunyai 
kelebihan dibandingkan bila ditangung 
oleh pemerintah dalam penerapam 
good corporate governance (GCG) yang 
lebih baik. Hal ini karena keterlibatan 
swasta akan mendorong terciptanya 
transparansi dan pertanggungjawaban 

 
Tabel-2 : Ringkasan Neraca PLN

URAIAN 2015 2014 2013
Aset Lancar 79.345 85.424 84.837
Aset Tidak Lancar 1.148.011 454.097 438.815
Jumlah Aset 1.227.355 539.521 523.652
Liabilitas Jangka 
Pendek

117.004 85.529 87.574

Libilitas Jangka 
Panjang

262.132 266.818 261.853

Jumlah Liabilitas 379.136 352.348 349.427
Ekuitas 848.219 187.174 174.225

 Sumber : PLN. 2016. Laporan Tahunan

Di sektor perikanan, 
Indonesia belum 
mampu secara optimal 
memberdayakan potensi 
kelautan yang ada, 
orang asing yang lebih 
memanfaatkannya melalui 
illegal fishing. Di sektor 
infrastruktur, Indonesia 
mempunyai permasalahan 
dalam ketersediaan 
infrastruktur yang layak
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pelaksanaan program. 

Strategi pembiayaan melalui PMN tidak 
dapat dipisahkan dari permasalahan 
keterbatasan pendanaan APBN. Di sisi 
lain, pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi harus tetap berjalan. Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019 
menyebutkan bahwa untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% 
per tahun selama 2015 s.d. 2019, 
dibutuhkan dana Rp5.519,4 triliun untuk 
pembangunan infrastruktur dengan 
rincian sebagaimana digambarkan 
dalam grafik-1. Dana sebesar itu, 
diperkirakan hanya mampu dipenuhi 
pemerintah melalui APBN sebesar 40%, 
sisanya diharapkan dapat dipenuhi 
swasta 31%, BUMN 19%, dan APBD 10%. 

Salah satu contoh strategi ini adalah 
pelaksanaan program kedaulatan energi 
melalui penambahan PMN pada PLN 
yang nantinya dipergunakan untuk 
pembangunan pembangkit 35.000 MW. 
Dana yang dibutuhkan diperkirakan 
Rp.1.100 triliun (PLN, 2016) untuk 
membangun pembangkit 35.000 MW. 
Dengan pertimbangan kondisi  
keuangan yang ada, PLN merencanakan 
akan membangun 10.000 MW,  
sedangkan sisanya 25.000 MW akan 
diserahkan kepada swasta. 

Dalam 3 tahun terakhir sebagaimana 
terlihat dalam tabel-2, aset kelolaan 
PLN mengalami peningkatan dari 
Rp523,7 triliun di 2013 menjadi 
Rp1.227,3 triliun, tahun 2015, atau 
meningkat 134,4%. Peningkatan ini 
didorong terutama oleh peningkatan 
ekuitas yang meningkat 386,9% dari 
tahun 2013. Kekuatan permodalan pun 
menguat, di mana debt to equity ratio 
membaik dari 200,6% di 2013 menjadi 
44,7% di 2015. Bila rasio ini dikaitkan 
dengan kemampuan leveraging dari 
penambahan PMN yang dialokasi pada 
APBNP 2016 sebesar Rp23,56 triliun, 
maka pinjaman yang kemungkinan 
dapat dikumpulkan dikisaran Rp10,5 
triliun s.d. Rp47,3 triliun dan aset yang 
bertambah dikisaran Rp34,1 triliun s.d 
Rp70,8 triliun.

Strategi penambahan PMN semakin 
terlihat efektif bila dibandingkan 
dengan jika pembangunan pembangkit 
menggunakan dana dari APBN 

keseluruhan. Dengan mengacu 
perhitungan di atas, diperkirakan 
terdapat belanja modal tambahan 
sekitar Rp.10,5 triliun s.d Rp47,3 
triliun. Dana ini secara otomatis akan 
memperlebar defisit anggaran dan 
penambahan pinjaman pemerintah 
pusat. Ditengah kondisi defisit 
APBNP 2016 yang semakin melebar 
dikisaran 2,35% terhadap PDB atau 
mendekati ketentuan 3% terhadap PDB, 
diperkirakan sulit dilakukan pemerintah 
bila pembangunan infrastruktur 
dipenuhi seluruhnya melalui APBN.

Penutup 

Penambahan PMN pada BUMN 
dalam rangka pelaksanaan program 
pemerintah merupakan strategi yang 
menarik di tengah keterbatasan 
APBN. Strategi ini dapat mendorong 
adanya kontribusi lebih kepada 
pihak swasta dan peningkatan GCG 
dalam pelaksanaan program. Namun 
demikian, pelaksanaan strategi ini harus 
: 1) dilakukan secara selektif kepada 
BUMN yang betul-betul membutuhkan. 
Pemerintah dapat mensinkronisasi 
kebutuhan pendanaan untuk program 
dengan kondisi keuangan BUMN, 
khususnya kekuatan permodalan atau 
debt to equity ratio nya, dan 2) dilakukan 
pemantauan apakah manajemen 
BUMN dapat melaksanakan program 
yang ditugaskan secara efektif dan 
efisien atau cenderung memanfaatkan 
PMN untuk kegiatan-kegiatan yang 
keperluannya di luar penugasan atau 
program. Selain itu, pengukuran kinerja 
BUMN perlu dilakukan, bukan hanya 
dilihat dari sisi seberapa besar laba 
yang dibukuan tetapi juga seberapa 
besar pencapaian program dapat 
dilaksanakan. Peningkatan kapasitas 
memang membutuhkan suatu proses, 
apalagi pembangunan infrastruktur 
yang membutuhkan modal besar 

dan waktu yang lama, sehingga 
dalam waktu dekat dirasa akan sulit 
bagi BUMN pelaksana untuk dapat 
meraih laba dari proyek pembangunan 
tersebut.
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strategi yang menarik di 
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Kebijakan Pembiayaan yang Prudent 
Untuk Ekonomi yang Berkelanjutan
Mahpud Sujai *)

http://www.wikimedia.org/



WARTA FISKAL | EDISI  #3/2016
14

FOKUS

Perlemahan pertumbuhan ekonomi 
di China sebagai salah satu pangsa 
pasar ekspor Indonesia serta kondisi 
perekonomian yang belum stabil di 
belahan bumi lainnya seperti Amerika 
dan Eropa membuat perekonomian 
Indonesia baik secara langsung maupun 
tidak langsung terdampak oleh kondisi 
global ini.  

Perlambatan Perekonomian Global

Perlambatan ekonomi yang terjadi 
secara global yang diwarnai dengan 
pelemahan permintaan terhadap 
produk ekspor Indonesia serta 
pelemahan harga komoditas ekspor 
Indonesia mengakibatkan tekanan 
yang cukup berat bagi perekonomian 
Indonesia. Kondisi tersebut tercermin 
dalam besarnya tekanan terhadap 
penerimaan pajak yang diproyeksikan 
tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan. 

Berdasarkan data realisasi penerimaan 
pajak 2 tahun terakhir yaitu tahun 2014 
dan 2015, penerimaan pajak tahun 
2016 akan mengalami tekanan yang 
cukup berat.  Data menunjukan bahwa 
realisasi pajak di tahun 2014 mengalami 
shortfall sekitar Rp 100 triliun di bawah 
target. Sementara itu, di tahun 2015 
lalu, penerimaan pajak juga meleset 
sekitar Rp 248,9 triliun dari target. 

Tekanan pada penerimaan pajak 
ini terjadi karena turunnya harga 
komoditas, seperti minyak dan gas, batu 
bara, kelapa sawit, serta pertambangan 
lainnya. Selain itu tekanan juga terjadi di 
sektor-sektor seperti perdagangan dan 

konstruksi yang juga mengalami situasi 
tekanan yang cukup terlihat dari segi 
volumenya. 

Kondisi tersebut mengakibatkan  
pentingnya dirumuskan kebijakan 
fiskal yang lebih prudent agar tujuan 
pemerintah dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan tetap tercapai. Sehingga 
APBN Perubahan yang baru ditetapkan 
bersama DPR menjadi sangat krusial. 

APBN Perubahan Lebih Prudent

Dalam APBN Perubahan yang telah 
ditetapkan, dinyatakan bahwa terdapat 
revisi terhadap penerimaan perpajakan. 
Dalam APBN 2016 ditetapkan bahwa 
penerimaan perpajakan ditargetkan 
sebesar Rp 1.546,7 triliun, sementara 

itu dalam APBN Perubahan diturunkan 
menjadi Rp 1.539,2 triliun atau turun 
sekitar Rp 17,5 triliun. Di sisi lain, belanja 
pemerintah pusat juga diturunkan dari 
Rp 1.325,5 triliun dalam APBN 2016 
menjadi Rp 1.306,7 triliun dalam APBN 
Perubahan 2016.

Dengan berbagai penyesuaian baik 
dalam penerimaan negara maupun 
dalam belanja negara, maka defisit 
APBN diharapkan menurun dari Rp 
313,34 triliun dalam APBN 2016 atau 
sekitar 2,48 persen dari PDB menjadi 
Rp 296,7 triliun atau sekitar 2,35 persen 
dari PDB (Kementerian  
Keuangan). Untuk menutup defisit 
tersebut, pemerintah berencana 
menarik utang Rp 365,729 triliun di 
tahun ini yang tidak hanya digunakan 
untuk membiayai pengeluaran negara 
juga digunakan untuk merestrukturisasi 
utang yang telah jatuh tempo. Dalam 
penarikan utang tersebut, pemerintah 
akan mengandalkan dalam bentuk 
Surat Berharga Negara (SBN). Besaran 
SBN (Neto) yang akan diterbitkan 
pemerintah tahun ini adalah Rp 364,866 
triliun, naik dari APBN 2016 yang 
sebesar Rp 327,224 triliun (Kementerian 
Keuangan). 

Terdapat berbagai kebijakan 
pembiayaan yang diambil oleh 
pemerintah dalam rangka 
mengamankan APBN. Pertama adalah 
pemerintah tetap mempertahankan 
prinsip kehati-hatian dalam membiayai 
defisit. Meskipun penerbitan surat 
utang terus meningkat, namun tetap 
harus dipertimbangkan berbagai 
faktor seperti biaya yang mungkin 
timbul, bunga dan yield yang menjadi 
tanggungan pemerintah, rasio utang 
yang mungkin terjadi, kondisi pasar 
keuangan, kapasitas daya serap pasar 
SBN dan kebutuhan kas negara.

Kebijakan lain yang diambil adalah  
mengurangi jumlah pinjaman luar 
negeri untuk mengantisipasi risiko 
utang luar negeri yang lebih besar. hal 
ini dilakukan dengan cara menurunkan 
penarikan pinjaman program dan 
pinjaman proyek serta meningkatkan 
pembayaran cicilan pokok utang luar 
negeri.

Selain kebijakan pembiayaan dalam 

 
APBN-Perubahan tahun 2016  telah disahkan oleh  
Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan  
Rakyat. Penyusunan APBN-P saat ini menjadi sangat  
krusial terutama ditengah kondisi perekonomian baik  
domestik maupun global yang sangat fluktuatif dan  
mengakibatkan pergerakan yang cukup signifikan dalam  
berbagai asumsi yang mendasarinya. 

 
Tekanan pada penerimaan 
pajak ini terjadi karena 
turunnya harga komoditas, 
seperti minyak dan gas, batu 
bara, kelapa sawit, serta 
pertambangan lainnya. 
Selain itu tekanan juga 
terjadi di sektor-sektor 
seperti perdagangan dan 
konstruksi yang juga 
mengalami situasi tekanan 
yang cukup terlihat dari segi 
volumenya. 
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bentuk utang, kebijakan pembiayaan 
lain yang diambil dalam APBN 
Perubahan 2016 adalah pembiayaan 
non utang dalam bentuk penambahan 
dana investasi pemerintah. Dana 
investasi pemerintah terutama 
untuk BUMN dialokasikan sekitar 
Rp 35 triliun dalam APBN-P. Hal ini 
terutama dilakukan untuk mendukung 
pembangunan  
berbagai infrastruktur baik jalan, 
pelabuhan maupun energi.Dana 
investasi tersebut antara lain 
dialokasikan untuk mendukung PT. 
PLN dalam mencapai program listrik 
35.000 MW, alokasi investasi untuk 
pengadaan tanah dalam rangka proyek 
infrastruktur terutama jalan tol dan 
alokasi investasi untuk BPJS Kesehatan 
demi keberlanjutan program Jaminan 
Kesehatan Nasional. 

Tekanan Penerimaan Perpajakan

Kebijakan fiskal melalui APBN-P telah 
diterapkan lebih prudent baik kebijakan 
penerimaan, belanja maupun  
pembiayaan, namun perkembangan 
perekonomian baik domestik maupun 
global sangat dinamis dan harus terus 
diantisipasi perkembangannya. Salah 
satu yang patut dicermati adalah 
penerimaan perpajakan yang telah 
ditetapkan. 

Meskipun target penerimaan 
perpajakan dalam APBN Perubahan 
telah direvisi, namun kemungkinan 
besar shortfall penerimaan perpajakan 
untuk tahun 2016 ini masih akan terjadi. 
Proyeksi Direktorat Jenderal Pajak 
memperkirakan bahwa penerimaan 
pajak hingga akhir tahun hanya dapat 
terealisasi sekitar 86 persen dari target 
dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Perubahan 2016 yang 
sebesar Rp 1.539,2 triliun. sehingga 
realisasi penerimaan pajak tahun 2016 
diproyeksikan akan terjadi shortfall 
sebesar Rp 219 triliun. 

Kondisi tersebut tentu saja 
memerlukan antisipasi kebijakan 
fiskal yang lebih hati-hati. Kekurangan 
penerimaan negara pada akhir tahun 
tentu saja akan meningkatkan defisit 
anggaran yang cukup besar. sementara 
itu, meningkatnya defisit anggaran akan 
memberikan ancaman bagi keuangan 
negara dalam hal ini APBN jika tidak 

diantisipasi dengan cukup hati-hati.

Langkah-langkah yang perlu diambil

Untuk mengantisipasi keadaan 
tersebut, menurut hemat penulis, 
perlu diambil langkah langkah untuk 
mengamankan kebijakan fiskal 
sehingga tetap prudent dan dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan.

Pertama, terus mengoptimalkan 
penerimaan perpajakan. Undang-
undang  
pengampunan pajak yang telah 
disahkan oleh Pemerintah dan DPR 
diharapkan dapat menstimulasi 
penerimaan perpajakan agar lebih 
optimal dan meningkat. Perlu 
keseriusan seluruh pihak terutama 
jajaran Kementerian  
Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak 
untuk mensukseskan program ini. 
Beberapa hal yang perlu diintensifkan 
antara lain penyusunan peraturan 
turunan terhadap pengampunan pajak 
ini agar lebih cepat, mudah dan terukur, 
sosialisasi program pengampunan 
pajak yang harus menyasar berbagai 
pihak yang tepat dan kemudahan 
yang diberikan prosedur pelaksanaan 
pengampunan pajak. 

Kedua, kembali melakukan 
penghematan anggaran belanja 
negara baik belanja pemerintah pusat 
maupun belanja pemerintah daerah. 
Penghematan tersebut dapat dilakukan 
dengan pemotongan anggaran 
program-program pemerintah yang 
tidak terlalu urgent seperti belanja 
perjalanan dinas, rapat, pembelian 
kendaraan dan belanja operasional 
lainnya. Sementara itu, untuk belanja 
yang dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan pengentasan kemiskinan 

seperti untuk infrastruktur, 
pendidikan dan kesehatan harus tetap 
diprioritaskan.

Ketiga, mendorong pertumbuhan 
ekonomi agar lebih bergairah dengan 
memberikan berbagai kemudahan 
dalam berinvestasi baik investasi 
asing maupun domestik. Diharapkan 
peningkatan investasi ini dapat lebih 
menyerap banyak tenaga kerja yang 
pada akhirnya dapat mendorong 
penerimaan negara yang lebih baik di 
masa datang.

Keempat, memanfaatkan momentum 
pengampunan pajak. Pengampunan 
pajak diharapkan dapat mempercepat 
pertumbuhan ekonomi melalui 
repatriasi aset sehingga terjadi 
peningkatan likuiditas domestik, 
perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan 
suku bunga perbankan dan peningkatan 
investasi. 

Langkah-langkah kongkrit tersebut 
perlu dilakukan dengan baik agar  
ketahanan APBN menjadi terjaga. APBN 
sebagai katalisator pembangunan 
harus terus dioptimalkan agar menjadi 
instrumen percepatan pertumbuhan 
ekonomi dan pengentasan kemiskinan. 
Kebijakan APBN yang lebih prudent 
diharapkan akan terus mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan sehingga tercapai 
masyarakat Indonesia yang lebih 
makmur, sejahtera dan merata. 

 

 
Meskipun target penerimaan 
perpajakan dalam APBN 
Perubahan telah direvisi, 
namun kemungkinan 
besar shortfall penerimaan 
perpajakan untuk tahun 
2016 ini masih akan terjadi. 



WARTA FISKAL | EDISI  #3/2016
16

FOKUS

Percepatan Penyediaan  
Infrastruktur Indonesia 
Praptono Djunedi *)

https://pixabay.com

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijaan Fiskal ,  Kementerian Keuangan RI

Penyediaan infrastruktur dasar seperti bandar 
udara, pelabuhan laut, ketenagalistrikan, jalan 
atau infrastruktur lainnya merupakan ragam 
fasilitas yang diperlukan dalam meningkatkan 
perekonomian bangsa. Dengan tersedianya 
berbagai fasilitas tersebut, pergerakan orang, 
barang, modal maupun penggunaan jasa akan 
semakin mudah, cepat, murah, dan intens. 
Sebaliknya, perekonomian yang kondusif 
juga dapat mendorong pemerintah untuk 
meningkatkan kapasitas infrastruktur yang 
tersedia. Sebagai contoh adalah pembangunan 
Gedung Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan 
perluasannya (semula hanya berupa Terminal 1 
dan 2), atau pembangunan double track rel kereta 
api yang menghubungkan jalur Jakarta – Surabaya. 

http://pixabay.com
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Dilihat dari besaran Produk Domestik 
Bruto (PDB), Indonesia telah  
dikategorikan ke dalam kelompok  
negara yang memiliki PDB terbesar 
dunia dan tergabung dalam kelompok 
negara G20 sejak beberapa tahun 
lalu. Berbagai potensi Indonesia yang 
bisa menjadi faktor pendorong bagi 
tumbuhnya perekonomian bangsa 
yaitu meliputi faktor demografi (jumlah 
populasi yang besar dan bonus 
demografi), faktor ekonomi (negara yang 
atraktif sebagai tujuan investasi), faktor 
sumber daya alam, dan faktor politik 
(negara demokrasi ketiga terbesar dan 
stabilitas politik yang kondusif). 

Walaupun secara global kondisi 
perekonomian saat ini masih 
mengalami ketidakpastian dan harga 
berbagai komoditas juga masih belum 
meningkat signifikan, Indonesia masih 
berpeluang untuk meningkatkan 
kapasitas perekonomiannya. Salah 
satu yang perlu dilakukan adalah 
meningkatkan dan mempercepat 
penyediaan infrastruktur dasar. 
Terkait dengan hal itu, tulisan ini akan 
membahas perkembangan penyediaan 
infrastruktur dasar. 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur 
Dasar

Dari berbagai dokumen perencanaan 
seperti Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
dan Renja K/L, pemerintah bertekad 
untuk mempercepat pembangunan 
infrastruktur guna memperkuat fondasi 
pembangunan yang berkualitas. 
Secara khusus, pemerintah fokus 
pada penyediaan infrastruktur 
konektivitas, infrastruktur yang 
mendukung kedaulatan pangan dan 
energi, kemaritiman dan  perumahan 
pemukiman (NK APBN 2016, II.2-6). 
Percepatan penyediaan infrastruktur 
dilakukan karena kurang memadainya 
daya dukung infrastruktur terhadap 
perekonomian. Ketidakberimbangan 
antara kuantitas dan kualitas 
infrastruktur antar wilayah dan antar 
daerah menyebabkan biaya logistik 
menjadi kurang efisien.  Biaya logistik di 
Indonesia masih sekitar 24 persen dari 
PDB, sedangkan biaya logistik di negara 
maju, Jepang misalnya, berada pada 

Tabel 1. Perkembangan Dana Infrastruktur dalam APBNP 2008, 2012 dan APBN 
2016 

(dalam triliun rupiah)

Tahun Dana K/L Dana Non 
K/L

Total

2008 68.0 10.6 78.6
2012 142.6 18.8 161.4
2016 165.5 148.0 313.5

       Sumber: Kemenkeu, 2015, diolah

Keterangan: Untuk Dana K/L TA 2016 hanya mencakup dana infrastruktur ekonomi yang melalui K/L saja

Tabel 2. Perbandingan Dana Infrastruktur dalam APBNP 2015 dan APBN 2016 
(dalam triliun rupiah)

Uraian APBNP 2015 APBN 2016
I. Infrastruktur Ekonomi 280,3 302,6
  1. Melalui K/L 196,8 165,5      

a.l. 1. Kement Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat

111,1 101,7

                   2. Kement Perhubungan 59,1 45,5
                   3. Kement Pertanian 8,9 5,3
                   4. Kement ESDM 8,1 4,6
  2. Melalui Non K/L 6,8 5,3

a.l. 1. VGF (termasuk Cadangan 
VGF)

1,2 1,1

                    2. Belanja Hibah 4,5 4,0
3. Melalui Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa
41,0 83,4

             a.l. 1. Dana Alokasi Khusus 29,7 62,8
2. Perkiraan Dana Desa 
untuk Infrastruktur

8,3 18,8

4. Melalui Pembiayaan 35,7 48,3
 a.l. 1. Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan 
(FLPP)

5,1 9,2

2. Penyertaan Modal Negara 28,8 38,2
II. Infrastruktur Sosial 6,3 6,5
                   1. Kement Pendidikan dan 
Kebudayaan 

4,3 5,3

                   2. Kement Agama 2,1 1,2
III. Dukungan Infrastruktur 3,7 4,4
             a.l. 1. BPN 1,3 0,3
                   2. Kement Perindustrian 0,6 0,5
Jumlah 290,3 313,5

Sumber: Kemenkeu, 2015
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angka 10-an persen.

 
Kebijakan percepatan penyediaan 
infrastruktur ini didukung oleh 
meningkatnya dana belanja 
infrastruktur dalam APBN. Di sisi 
lain, dana belanja infrastruktur yang 
meningkat tersebut dibarengi dengan 
lingkungan eksternal yang kondusif, 
perbaikan kebijakan iklim investasi 
dan usaha (antara lain harmonisasi 
terhadap regulasi yang diterbitkan oleh 
pemerintah pusat maupun daerah, 
penetapan Rencana Tata Ruang 
Wilayah, penyederhanaan prosedur 
investasi dan usaha baik di pusat 
dan daerah, peningkatan kualitas 
layanan investasi yang mengarah 
pada transparansi, pendirian Forum 
Investasi, dan sebagainya), serta 
adanya kebijakan insentif perpajakan 
(seperti tax allowance, tax holiday, Bea 
Masuk Ditanggung Pemerintah). 
Dengan kombinasi kebijakan seperti 
dijelaskan di atas, maka hal tersebut 
dapat berdampak pada peningkatan 
pertumbuhan kinerja Pembentukan 
Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam 
PDB. Nota Keuangan APBN 2016 
menyebutkan bahwa kinerja PMTB 
pada tahun 2016 ini diharapkan dapat 
tumbuh sekitar 6,2 persen. Komponen 
PMTB sendiri mencakup sekitar 33 
persen dalam pembentukan PDB 2016. 

Peningkatan dana belanja infrastruktur 
dalam APBN terutama terjadi pada 
belanja modal,  dana transfer khusus 
(dahulu DAK), dana desa, dana PMN 
pada BUMN, dan dana program 
penjaminan serta pembiayaan 
pembangunan infrastruktur dalam 
skema Kerjasama Pemerintah Badan 
Usaha (NK APBN 2016, II.2-5).

Dilihat dari Tabel 1 dan Tabel 2, 
dapat diketahui bahwa dana belanja 
infrastruktur dalam APBN terus 
mengalami kenaikan. Kenaikan belanja 
modal yang dialokasikan dalam 
beberapa K/L cenderung tajam pada 
periode 2008 sampai dengan 2012, 
tetapi kenaikannya cenderung landai  
pada periode 2012 sampai dengan 2016. 
Sebaliknya, belanja infrastruktur melalui 
non K/L naik secara landai pada periode 
2008 sampai dengan 2012, tetapi 
mengalami kenaikan secara tajam pada 

periode 2012 sampai dengan 2016.

Peningkatan dana belanja infrastruktur 
tahun 2015 ditandai dengan 
peningkatan secara tajam alokasi 
dana belanja modal di beberapa K/L, 
dana PMN pada BUMN, Dana Alokasi 
Khusus serta munculnya pos baru 
(dana desa) dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Kondisi ini terus berlanjut 
pada tahun 2016 sehingga komposisi 
dana belanja infrastruktur yang melalui 
K/L dan Non K/L (BUMN dan Pemda) 
cenderung semakin berimbang.

Sebagaimana dijelaskan di atas,  
pemerintah fokus pada penyediaan 
infrastruktur konektivitas, infrastruktur 
yang mendukung kedaulatan pangan 
dan energi, serta  perumahan dan 
pemukiman.

Sasaran pembangunan infrastruktur 
konektivitas adalah pembangunan 
768,7 km ruas jalan baru dan 28,95 
km ruas jalan tol, pembangunan 
jalur KA sepanjang 142,12 km serta 
pembangunan 15 bandar udara 
baru. Pembangunan 768,7 km ruas 
jalan baru tersebut didukung dengan 
pembangunan jembatan sepanjang 
8.052 meter. Outcome dari program 
ini adalah meningkatnya dukungan 
konektivitas terhadap penguatan 
daya saing, serta meningkatnya 
tingkat kemantapan jalan nasional. 
Transportasi pengangkutan barang 
didorong terus agar saling terhubung, 
mudah dicapai antara satu titik pusat 
pengantaran barang menuju titik pusat 
pengantaran barang berikutnya antar 
area industri dan pelabuhan. Untuk 
menghubungkan antar desa dan atau 
kota, transportasi yang cocok adalah 
transportasi darat. 

Penyediaan infrastruktur bidang 
energi diarahkan untuk mencapai 
rasio elektrifikasi (RE) 90,15 persen. 
Pembangunan infrastruktur dalam 
mendukung kedaulatan pangan adalah 
pembangunan jaringan dan optimasi 
air termasuk irigasi seluas 400 ribu 
hektar, penambahan luas baku lahan 
padi 200 ribu hektar, penambahan luas 
tanam padi 60 ribu hektar, mencapai 
target produksi bahan pangan pokok 
diantaranya adalah padi 76,2 juta ton, 
jagung 21,4 juta ton dan kedelai 1,82 
juta ton. 

Infrastruktur bidang perumahan, air 
minum dan sanitasi memiliki sasaran 
yaitu pembangunan 11.642 unit rumah 
susun, penyediaan fasilitas untuk 
rumah swadaya 94 ribu rumah tangga, 
serta pembangunan 387 embung dan 
bangunan penampung air. Outcome 
yang dicapai adalah menurunnya 
kekurangan tempat tinggal (backlog) dan 
menurunnya rumah tidak layak huni.

Selain melalui beberapa K/L untuk 
penyediaan infrastruktur di atas, 
pemerintah juga melakukan kerjasama 
dengan badan usaha, termasuk 
dengan BUMN dalam hal penyediaan 
infrastruktur. Terdapat ratusan proyek 
infrastruktur (Perpres Nomor 3 Tahun 
2016 menyebutnya dengan Proyek 
Strategis Nasional) yang ditawarkan 
pemerintah kepada badan usaha dalam 
penyediaan infrastruktur yang dinilai 
layak untuk dikerjasamakan atau dalam 
bentuk penugasan pemerintah kepada 
BUMN (lihat Tabel 3).

Sebagai contoh adalah proyek 
ketenagalistrikan 35 ribu MW. Poyek 
ini diharapkan tuntas dalam lima 
tahun. Total investasi yang dibutuhkan 
mencapai sekitar USD70 miliar. PT PLN 
memperoleh porsi penugasan (EPC 
contract) untuk membangun pembangkit 
listrik dengan total kapasitas lima ribu 
MW dengan nilai investasi USD10 miliar. 
Pemerintah memberikan penjaminan 
atas pinjaman PT PLN sebesar USD8,5 
miliar. Sedangkan pembangkit listrik 
dengan total kapasitas 30 ribu MW  
dengan nilai investasi USD60 miliar akan 
dilaksanakan oleh investor tenaga listrik 
swasta (Independent Power Producer) 
dan skema Public Private Partnership. 
Bentuk penjaminan yang mungkin 
dilakukan pemerintah terhadap proyek 
IPP dan skema PPP adalah Business 
Viability Guarantee dan PPP Guarantee.

Contoh lainnya adalah proyek jalan 
tol Sumatera (lihat Tabel 4). BUMN 
yang memperoleh penugasan 
pemerintah adalah PT Hutama 
Karya. Ruang lingkup penugasan 
meliputi pembiayaan, perencanaan 
teknis, konstruksi, pengoperasian dan 
pemeliharaan. Untuk memperbesar 
kapasitas permodalan BUMN tersebut, 
pemerintah memberikan tambahan 
Penyertaan Modal Negara. Selain 
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itu, pemerintah juga memberikan 
penjaminan atas pinjaman BUMN 
tersebut terkait pelaksanaan proyek 
jalan tol Sumatera.

Penutup

Percepatan penyediaan infrastruktur 
dasar dinilai dapat meningkatkan 
kapasitas perekonomian dan daya saing 
bangsa ditengah ketidakpastian kondisi 
perekonomian global. Namun demikian, 
hal itu perlu dikombinasi dengan 
berbagai kebijakan pendukungnya. 
Kebijakan yang dimaksud adalah 
antara lain melakukan harmonisasi 
terhadap regulasi yang diterbitkan oleh 
pusat maupun daerah, mempercepat 
penetapan Rencana Tata Ruang 
Wilayah, penyederhanaan prosedur 
invetasi dan usaha baik di pusat dan 
daerah, peningkatan kualitas layanan 
investasi yang semakin transparan, 

pendirian Forum Investasi, tax 
allowance, tax holiday, Bea Masuk 
Ditanggung Pemerintah. Pelaksanaan 
atas mix policy tersebut hendaknya 
dilakukan secara konsisten dan 
dimonitor dengan ketat sehingga 
semua stakeholders memiliki persepsi 
yang sama dalam rangka percepatan 
penyediaan infrastruktur.
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Tabel 3. Daftar Proyek Strategis Nasional

No Uraian
1. Toll Road Infrastructure Development, 

47 proyek
2. National Road Infrastructure 

Development, 5 Proyek
3. Railway Infrastructure Development, 

19 Proyek
4. Airport Revitalization & New Airport 

Development, 17 Proyek
5. Port Development, 13 Proyek
6. One Million Haouses Progamme, 3 

Proyek
7. Oil Refinery Construction, 3 Proyek
8. Gas Pipeline/LPG Terminal, 3 Proyek
9. Water Supply Infrastructure, 8 Proyek
10. Dam Project, 60 Proyek
11. Priority Industrial Area/ Special 

Economic Zone Development, 24 
Proyek 

12. Electricity Infrastructure Development, 
35.000 MW

13. Others, 23 Proyek
    
              Sumber: Isdijoso, 2016, diolah

 
Tabel 4. Proyek Jalan tol Sumatera

No Proyek Status (April 2016)
1 Medan – Binjai Toll Road Penjaminan Rp481 

miliar Lender: PT SMI
National Road Infrastructure 
Development, 5 Proyek

2 Palembang – Sp. Indralaya Toll Road Penjaminan 
Rp1.240,3 miliar 
Lender: PT SMI

Airport Revitalization & New Airport 
Development, 17 Proyek

3 Pekanbaru – Dumai Toll Road Land Acquisition
4 Bakauheni – Terbanggi Besar Toll Road Land Acquisition & 

Construction
5 Terbanggi Besar - Pematang 

Panggang Toll Road
Business Plan & DED 
(Design Engineering 
Detail)

6 Pematang Panggang – Kayu Agung 
Toll Road

7 Palembang – Tj Api-api Toll Road
8 Kisaran – Tebing Tinggi Toll Road
11. Priority Industrial Area/ Special 

Economic Zone Development, 24 
Proyek 

12. Electricity Infrastructure Development, 
35.000 MW

13. Others, 23 Proyek
    
              Sumber: Isdijoso, 2016, diolah
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Perbaikan Peringkat Utang Sebagai 
Salah Satu Solusi Keberlangsungan  
Fiskal Yang Lebih Sehat

Johan Zulkarnain Kasim  *)

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai Pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro,, Badan Kebijakan FIskal

Pada akhir Semester-I 2016, 
pembahasan mengenai proyeksi hasil 
asesmen peringkat utang Indonesia 
(sovereign rating) oleh salah satu 
lembaga pemeringkat utang terbesar 
di dunia, Standard and Poor’s (S&P), 
menjadi salah satu isu yang populer. 
Berbagai media massa, diskusi ekonomi, 
maupun forum-forum internasional, 
mencoba untuk melakukan 
pembahasan atas perbandingan 
antara kondisi perekonomian serta 
kebijakan fiskal dan moneter saat ini 
dengan hasil penilaian sebelumnya. 
Bahkan sebelum pengumuman hasil 
asesmen, salah satu media keuangan 
terkemuka, Bloomberg, menuliskan 
artikel dengan tajuk “‘Indonesia Sailing 
Toward Upgrade as Last Major Asian Junk 
Debt ” , yang menggambarkan tingginya 
optimismenya pasar atas peningkatan 
peringkat utang Indonesia pada saat 
itu. 

Namun apa yang diharapkan oleh 
pemerintah dan pemangku kepentingan 
lainnya belum dapat terwujud. Pada 
1 Juni 2016 S&P memutuskan untuk 
kembali mengafirmasi peringkat utang 
Indonesia pada BB- (satu peringkat 
di bawah kategori Investment Grade ) 
dengan outlook positif, sama dengan 
peringkat utang sebelumnya. Sesuai 
dengan rilisnya ke publik, S&P mengakui 
adanya perbaikan pada struktur 
fiskal dan upaya-upaya pemerintah 

dalam menstimulus perekonomian. 
Namun demikian kinerja fiskal 
Indonesia masih belum menunjukan 
peningkatan yang berarti, khususnya 
dari sisi siklus dan struktur. S&P juga 
menyebutkan beberapa hal-hal yang 
masih menjadi kelemahan Indonesia, 
seperti pendapatan per kapita yang 
masih rendah, tekanan ekspor, kualitas 
kredit korporasi yang menurun, dan 
pelemahan likuiditas.

Tidak sedikit orang terkejut atas 
keputusan S&P tersebut, mengingat 
lembaga pemeringkat utang lainnya, 
seperti Moody’s dan Fitch sudah lebih 
dulu memberikan predikat “Layak 
Investasi” (Investment Grade) bagi 
Indonesia (masing-masing Baa3 dan 
BBB- dengan outlook stabil). Bahkan 
Fitch telah memberikan predikat 
tersebut sejak tahun 2011. Selain itu 
pemerintah juga telah menunjukkan 
upaya-upaya dalam melakukan 
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reformasi struktur perekonomian. 
Melihat kondisi tersebut serta 
betapa seriusnya upaya pemerintah 
dalam meningkatkan peringkat 
utang Indonesia, pertanyaan yang 
mengemuka adalah seberapa penting 
peringkat utang ini bagi perekonomian? 
Mengapa APBN membutuhkan 
peringkat utang Indonesia yang lebih 
baik? Untuk menjawab hal tersebut, kita 
perlu sedikit menelaah kembali kondisi 
perekonomian Indonesia secara lebih 
umum.  

Perekonomian Indonesia

Saat ini Indonesia diklasifikasikan 
sebagai Lower Middle Income Countries  
bersama dengan India, Filipina, Laos, 
Timor Leste dan Papua Nugini. Sebagian 
besar dari kita mungkin memaklumi 
apabila Indonesia disejajarkan dengan 
India. Namun untuk disandingkan 
dengan tiga negara terakhir adalah 
hal yang relatif sulit diterima. Secara 
potensi ekonomi, sumber daya alam 
maupun kualitas perekonomian, 
Indonesia jauh di atas tiga negara 
tersebut.

Namun demikian, perlu kita a bahwa 
kualitas dan kuantitas faktor penunjang 
aktivitas ekonomi di Indonesia saat ini 
masih belum optimal. Hal ini ditunjukan 
dengan pendapatan nasional bruto per 
kapita Indonesia yang masih dibawah 
beberapa negara ASEAN lainnya, seperti 
Singapura, Malaysia, dan Thailand . 
Padahal kontribusi PDB Indonesia di 
ASEAN relatif besar, yaitu sebesar 35% 
. Selain itu, apabila merujuk kepada 
laporan Global Competitiveness Index 
(GCI) 2015-2016 , peringkat Indonesia 
terpaut cukup jauh dengan 3 negara 
tersebut. Sementara Filipina, yang 
diakui oleh berbagai survey dari kamar 
dagang internasional  sebagai ASEAN 
rising star, siap berkompetisi dengan 
negara lainnya untuk meningkatkan 
investasi dari luar negeri. Dari gambaran 
tersebut, bisa kita lihat bahwa Indonesia 
mempunyai berbagai ketertinggalan, 
khususnya pada faktor-faktor untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
lebih tinggi.  

Kebutuhan Optimalisasi Fiskal

Sejak 3 tahun ke belakang, 

pertumbuhan pendapatan negara terus 
mengalami perlambatan. Rata-rata 
pertumbuhan pendapatan pada tahun 
2010-2012 dapat mencapai 16,38%, 
sementara pada tahun 2013-2015 rata-
rata pertumbuhan hanya sebesar 3,97% 
saja. Melemahnya aktivitas ekspor dan 
menurunnya harga komoditas dunia 
memberikan dampak negatif kepada 
kinerja pendapatan, baik penerimaan 
perpajakan maupun PNBP. 

Di sisi lain, kebutuhan belanja  
pemerintah untuk mewujudkan 
ekonomi Indonesia yang maju dan 
berkelanjutan membutuhkan dana yang 
sangat besar. Sebagaimana tercantum 
dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019, bahwa demi meningkatkan 
produktivitas rakyat dan daya saing di 
pasar internasional, butuh infrastruktur 
dasar yang memadai. Menurut proyeksi 
Bappenas RI, butuh dana Rp5.000 
triliun untuk membiayai sejumlah 
proyek infrastruktur dasar tersebut, 
dimana 41% diantaranya dapat dibiayai 
menggunakan APBN selama 5 tahun 
berturut-turut. Selebihnya pemerintah 
berharap dapat meningkatkan peran 
serta BUMN dan sektor swasta 
dalam pembangunan infrastruktur 
tersebut. Selain belanja infrastruktur, 
pemerintah tentunya juga masih harus 
mengalokasikan anggaran lainnya, 
seperti anggaran wajib pendidikan, 
kesehatan, serta alokasi untuk transfer 
ke daerah, operasional pemerintahan, 
subsidi, dan pembayaran bunga utang. 

Melihat kepada keterbatasan ruang 
fiskal yang dimiliki oleh Indonesia saat 
ini, pemerintah merasa perlu untuk 
melanjutkan kebijakan APBN yang 
ekspansif (defisit fiskal). Improvisasi 
yang telah dilakukan pemerintah 
dalam menjaga pembiayaan anggaran 
agar tetap sehat diantaranya adalah 
meningkatkan bauran instrumen 
utang baik menurut tenor, denominasi, 
dan skema. Selain itu pemerintah 
juga melakukan pendalaman pasar 
keuangan domestik untuk menurunkan 
ketergantungan sumber pembiayaan 
dari luar negeri. Salah satunya 
melalui pengembangan pasar sukuk 
lokal yaitu tabungan sukuk, salah 

satu produk inovasi yang baru saja 
diluncurkan oleh Menteri Keuangan 
pada beberapa waktu yang lalu. Saat 
ini pemerintah juga melakukan kajian 
secara intensif untuk mengembangkan 
pola pembiayaan pembangunan 
infrastruktur melalui instrumen utang.

Namun demikian, pengelolaan defisit 
APBN dalam kondisi perekonomian 
dunia dan domestik seperti saat ini, 
menjadi tantangan tersendiri bagi 
pemerintah. Kebijakan pelonggaran 
defisit fiskal pada kondisi pemulihan 
perekonomian dapat bersifat 
disinsentif apabila pemerintah tidak 
bijaksana dalam menggunakan 
kesempatan tersebut. Professor 
asal Stanford University, Michael J. 
Boskin, menyatakan bahwa defisit 
anggaran dapat mendorong atau malah 
membahayakan bagi perekonomian. 
Hal ini tergantung kepada beberapa 
hal, antara lain (i) siklus ekonomi; (ii) 
kebutuhan atas belanja yang bersifat 
temporer; (iii) besaran dan efektivitas 
pengeluaran pemerintah untuk 
investasi kepentingan publik; dan (iv) 
reaksi dari arus modal asing dan private 
saving. 

Optimalisasi defisit juga perlu 
memperhatikan kesinambungan 
pertumbuhan masa depan. Fay 
& Porter dari Harvard Law School 
menyatakan defisit fiskal dan utang 
sebagai suatu distribusi yang berjalan 
intergenerasi. Pengaruh keputusan 
berutang yang diambil pada suatu 
generasi akan dirasakan oleh generasi 
penerus di masa yang akan datang. 
Pengalihan kewajiban utang kepada 
generasi yang akan datang akan 
menjadi adil apabila generasi yang akan 
datang dapat merasakan manfaat dari 
pembangunan yang dibiayai oleh utang 
tersebut. Oleh karena itu, kebijakan 
defisit anggaran dan pembiayaan 
melalui utang perlu disusun dan 
dilaksanakan dengan mengacu 
kepada prinsip kehati-hatian, serta 
mengutamakan pembiayaan program 
yang memiliki multiplier effect yang 
signifikan.

Instrumen Utang 

Dalam konsep penerbitan suatu 
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instrumen utang, keputusan investor 
untuk membeli atau tidak, didasari oleh 
berbagai analisis dan pertimbangan. 
Untuk membuat sebuah analisis yang 
berkualitas dan memiliki ketepatan 
yang baik, investor yang memiliki 
kapasitas dan sumber daya yang baik 
(well-informed investors) umumnya 
didukung oleh sumber informasi dan 
analis-analis yang kompeten. Namun 
demikian, dalam pasar keuangan 
global, juga terdapat investor yang 
tidak memiliki kemampuan atau waktu 
yang cukup untuk menganalisa suatu 
instrumen pasar keuangan (less-
informed investors). Kondisi inilah 
yang menciptakan pentingnya suatu 
standar peringkat bagi suatu instrumen 
keuangan, termasuk instrumen utang. 
Bagi para less-informed investors, first 
impression atas risiko suatu instrumen 
dilihat dari seberapa tinggi peringkat 
utang instrumen tersebut dan juga 
peringkat utang penerbit instrumen 
dimaksud.

Peringkat utang ini memberikan 
informasi kepada para investor 
mengenai estimasi probabilitas 
pemenuhan kewajiban setiap 
penerbit instrumen utang. Dalam 
teori manajemen keuangan, semakin 
baik peringkat utang instrumen pasar 
keuangan, maka semakin rendah juga 
risiko kredit dari penerbit instrumen 
tersebut. Dalam hal sebaliknya, semakin 
rendah peringkat suatu instrumen 
keuangan menunjukan semakin 
tingginya risiko terhadap instrumen 
tersebut.

Industri keuangan umumnya tumbuh 
berdasarkan azas kepercayaan 
dan simbiosis mutualisme. Untuk 
memliki/membeli suatu instrumen 
yang memiliki risiko yang relatif tinggi, 
investor akan mengharapkan juga hasil 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
instrumen lainnya yang memiliki risiko 
lebih rendah. Tidak hanya berdasarkan 
kondisi penerbit, tingkat kepercayaan 
investor terhadap suatu instrumen 
pasar keuangan juga dipengaruhi oleh 
persepsi terhadap perekonomian global 
secara umum. 

Imbal hasil dalam instrumen pasar 
keuangan kerap berubah. Fluktuasi ini 
dapat dibagi menjadi dua perspektif 
dimensi. Secara jangka pendek, fluktuasi 

tersebut merefleksikan naik turunnya 
risiko keseluruhan pasar keuangan 
pada masa tertentu. Namun dalam 
jangka panjang, fluktuasi juga dapat 
menggambarkan persepsi investor 
terhadap penerbit instrumen pasar 
keuangan. Hal ini juga termasuk 
instrumen surat utang yang diterbitkan 
oleh negara (sovereign financial 
instruments). Terdapat beberapa kajian 
yang mencoba untuk mengidentifikasi 
faktor yang mempengaruhi imbal hasil 
dari instrumen yang dikeluarkan oleh 
negara. Kajian dari Huang & Lu (2011) 
menyatakan bahwa volatilitas imbal 
instrumen surat utang yang diterbitkan 
oleh negara dipengaruhi oleh kondisi 
ekonomi makro dan persepsi investor 
atas outlook perekonomian negara 
tersebut.

Peran Peringkat Utang

Saat ini, kondisi pasar keuangan global 
semakin modern. Tingkat aktivitas 
pasar keuangan terus meningkat 
dengan didukung keterbukaan akses 
pasar serta instrumen pasar keuangan 
yang terus berkembang. Seorang 
investor dapat menginvestasikan 
dananya di mana saja tanpa 
hambatan ruang dan waktu. Kondisi 
ini menciptakan semakin banyaknya 
less-informed investors dibandingkan 
dengan well-informed investors. Hal 
inilah yang membuat pasar keuangan 
global memiliki ketergantungan yang 
cukup tinggi pada lembaga pemeringkat 
(Cantor dan Packer, 1996). 

Dalam hal penilaian, metodologi 
asesmen yang digunakan oleh 3 
(tiga) lembaga pemeringkat utama 
dunia, S&P, Fitch, dan Moody’s 
dalam menentukan peringkat utang 
suatu instrumen surat utang yang 
diterbitkan oleh negara (sovereign 
financial instruments), umumnya 
terkait dengan prospek pertumbuhan 
ekonomi, kestabilan politik, kondisi serta 
kebijakan fiskal dan moneter.  Suatu 
negara yang dianggap mempunyai 
kondisi ekonomi yang stabil dengan 
outlook positif, umumnya diberikan 
profil peringkat utang yang baik. 

Beberapa kajian menjelaskan bahwa 
peringkat utang negara ini dapat 
bersifat procyclical.  Dalam kebijakan 
perekonomian, procyclical dapat 

diartikan sebagai kebijakan yang 
memiliki korelasi yang positif kepada 
gejolak di suatu perekonomian, 
termasuk sektor keuangan. Kaitannya 
dengan peringkat utang, peningkatan 
rating pada suatu kondisi perekonomian 
yang baik dapat memberikan pengaruh 
positif dalam mendorong pertumbuhan 
pada negara tersebut, begitu juga 
sebaliknya. 

Sebagai contoh adalah kasus pada 
kondisi peringkat utang di Brazil terkini. 
Disaat perekonomian dan stabilitas 
politik Brazil terus menurun, lembaga 
pemeringkat utang internasional, 
S&P, Moody’s dan Fitch menurunkan 
peringkat utang dari sebelumnya 
investment grade menjadi junk 
bond . Dampak dari penyesuaian 
ini menyebabkan imbal hasil surat 
utang Brazil mengalami kenaikan 
yang cukup signifikan. Selama tahun 
2015, yield surat utang Brazil naik 297 
basis poin atau 70,3% year-to-date. 
Hal ini kemudian justru mempersulit 
Brazil untuk dapat keluar dari tekanan 
dan risiko pada perekonomiannya, 
khususnya dalam hal memperberat 
beban fiskal yang harus ditanggung 
dalam hal kebutuhan menerbitkan 
utang baru. Rasio pembayaran bunga 
terhadap PDB Brazil pada tahun 2015 
mencapai 7,43%. Padahal rata-rata rasio 
tersebut pada tahun 2012-2013 hanya 
sebesar 4,72%. 

Sementara di kasus lain, peringkat 
utang Filipina yang naik menjadi 
Investment Grade atas dasar keberhasilan 
pemerintah Filipina dalam membuat 
kebijakan yang efektif. memberikan 
pengaruh positif, khususnya bagi imbal 
hasil surat utang Filipina yang terus 
turun. Dari tahun 2013 hingga 2015, 
imbal hasil surat utang yang diterbitkan 
oleh Filipina telah turun sekitar 15%. 
Hal ini memberikan kemudahan bagi 
pemerintah Filipina untuk mendapatkan 
pembiayaan yang lebih murah dari 
pasar keuangan global.

Dengan semakin tingginya kebutuhan 
untuk pembiayaan pembangunan 
ekonomi maka kebutuhan pencapaian 
peringkat “investment grade” bagi negara 
berkembang, termasuk Indonesia, 
menjadi cukup krusial. Beberapa 
keuntungan yang didapatkan dari 
peningkatan peringkat utang, namun 
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tidak terbatas, sebagai berikut: (1) 
Basis investor Surat Berharga Negara 
Indonesia akan lebih luas, mengingat 
dalam kondisi pasar keuangan global 
yang masih diliputi ketidakpastian, 
terdapat banyak investor yang 
membatasi investasinya hanya kepada 
instrumen keuangan dengan peringkat 
layak investasi (investment grade). (2) 
Dengan memperoleh peringkat layak 
investasi (investment grade), kesempatan 
untuk menurunkan imbal hasil yang 
ditawarkan (lihat tabel 1) menjadi lebih 
terbuka. (3) Sovereign Rating seringkali 
dijadikan acuan untuk menentukan 
peringkat utang sektor swasta 
yang berdomisili di negara tersebut, 
termasuk BUMN. Sehingga peningkatan 
ini juga dapat membantu sektor swasta 
dalam memperoleh alternatif sumber 
pembiayaan yang lebih sehat. 

Namun demikian, emerging economies, 
termasuk Indonesia masih memiliki 
beberapa tantangan dalam hal 
pencapaian peringkat investment grade. 
Selain sisi fundamental ekonomi yang 
masih mempunyai tantangan, beberapa 
negara emerging economies juga masih 
mengadopsi sistem birokrasi dan 
informasi yang belum sepenuhnya 
transparan. Hal ini membatasi lembaga 
pemeringkat ini untuk dapat menilai 
kondisi perekonomian sesuai dengan 
kondisi sebenarnya. Kurangnya 
keterbukaan informasi berpotensi 
memberikan asymmetric information 
bagi para lembaga pemeringkat. 
Tentunya hal ini dapat menyebabkan 
hilangnya potensi pencapaian peringkat 
utang yang lebih baik bagi negara 
tersebut. Kondisi yang ideal adalah 
apabila seluruh data dan informasi yang 
dibutuhkan oleh lembaga pemeringkat 
utang tersedia secara lengkap di setiap 
lembaga yang berwenang. Dengan 

demikian, lembaga pemeringkat 
dapat terhindar dari sumber data 
yang diperoleh dari argumen atau 
pemberitaan yang belum tentu sejalan 
dengan realita dan pandangan resmi 
pemerintah.

Melihat upaya pemerintah dalam 
membangun pondasi pertumbuhan 
ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, 
mempertahankan kepercayaan investor 
menjadi tantangan tersendiri. Perhatian 
kepada pada peningkatan peringkat 
utang Indonesia akan dapat mendukung 
hal tersebut khususnya dalam 
upaya untuk mendapatkan sumber 
pembiayaan aktivitas ekonomi nasional 
yang lebih sehat dan berkelanjutan. 
Namun demikian, hal ini tentunya 
membutuhkan  
dukungan dan partisipasi aktif dari 
berbagai pihak, tidak hanya dari 
Pemerintah tetapi juga dari sektor 
swasta maupun para akademisi.
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Tabel 1. Rata-rata imbal hasil pada Surat Berharga Negara  
tahun 2015 per kategori peringkat utang oleh S&P

Peringkat Utang Rata-Rata Imbal Hasil Kategori Peringkat Utang
BBB+ 3,53 Investment Grade
BBB 4,26
BBB- 4,85
BB+ 6,03 Highest speculative grade
BB 8,44 Speculative Grade

 Sumber: Bloomberg, CEIC, Diolah
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Setidaknya ada tiga modal besar. 
Pertama, Indonesia memiliki jumlah 
penduduk muslim terbanyak di dunia. 
Bila diasumsikan populasi muslim 
Indonesia sekitar 85 persen, maka 
jumlahnya mencapai  217 juta orang 
(BPS, 2015). Ini menggambarkan 
potential demand yang cukup besar 
pada produk-produk keuangan syariah. 
Kedua, Indonesia memiliki cendikiawan 
muslim terbanyak di dunia. Menurut 
Menteri Agama RI Lukman Hakim 
Syaifudin, Indonesia memiliki 6.000 
Perguruan Tinggi Islam (Republika, 
2015). Bila setiap Perguruan Tinggi 
tersebut meluluskan 200 orang 
sarjana baru, maka paling sedikit 120 
ribu sarjana baru dapat dihasilkan 
setiap tahunnya, yang dapat direkrut 
untuk menjadi karyawan, manajer, 
direktur, dan pengawas lembaga 
keuangan syariah. Ketiga, dari sisi 
regulasi, basis untuk pengembangan 
industri keuangan syariah sudah cukup 

kuat. Pemerintah telah menerbitkan 
sejumlah undang-undang dan regulasi 
turunannya seperti : (i) UU Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
(ii) UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Surat Berharga Syariah Negara atau 
Sukuk Negara , dan (iii) UU Nomor 40 
Tahun 2014 tentang Perasuransian, 
yang sudah mengakomodir Asuransi 
Syariah. Di bawah UU, Menteri 
Keuangan mengeluarkan sejumlah PMK 
(Peraturan Menteri Keuangan) untuk 
mendukung implementasi keuangan 
syariah. Gubernur Bank Indonesia juga 
menerbitkan PBI (Peraturan Bank 
Indonesia) mengenai prinsip-prinsip 
syariah yang merujuk pada Fatwa 
MUI. Selain PMK dan PBI, Dewan 
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) juga mengeluarkan beberapa 
POJK (Peraturan OJK) untuk mengatur 
industri keuangan syariah. 

Dengan tiga modal besar tersebut, 
seharusnya penetrasi pasar keuangan 
syariah bisa didorong lebih dalam lagi 
sehingga bisa tumbuh lebih besar dan 
memiliki kemampuan bersaing yang 
tinggi. Namun, fakta menunjukkan 
industri keuangan syariah sulit sekali 
tumbuh menjadi besar sehingga 
belum memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap perekonomian 
nasional. Usaha perbankan misalnya, 
total nasabah bank syariah di Indonesia 
baru mencapai 15 juta orang atau 
18,7 persen dari total nasabah bank 
secara nasional (OJK, 2015) . Total 
aset yang dihimpun oleh 199 bank 
syariah baru sekitar 4,7 persen dari 
total asset keseluruhan bank di 

Pengembangan Keuangan 
Syariah Di Indonesia,   
Exit Strategy untuk Keluar 
dari Jebakan Lima Persen
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Indonesia (Nugroho, 2015). Pada usaha 
perasuransian, Indonesia memiliki 112 
Perusahaan Asuransi dengan total 
asset sebesar Rp 491,13 triliun , akan 
tetapi Perusahaan Asuransi yang full 
syariah (Takaful) hanya 8 perusahaan 
dengan tingkat penetrasinya hanya 19,9 
persen. Usaha keuangan syariah lainnya 
seperti pembiayaan syariah, reksa dana 
syariah, dan sukuk syariah, tingkat 
penetrasinya jauh lebih lemah lagi, di 
bawah 5 persen (OJK, 2015). Dari sisi 
sumber daya manusia (insani), kendati 
Indonesia memiliki banyak cendekiawan 
muslim, akan tetapi banyak lembaga 
keuangan syariah mengalami kesulitan 
dalam merekrut pegawai, manajer, 
dan pengawas yang kompeten. Harian 
Republika tanggal 4 November 2015 
menulis bahwa para anggota Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) dinilai belum 
memahami sepenuhnya konsep 
ekonomi syariah, sehingga kualitas 
pengawasan dipertanyakan . 

Pertanyaannya, apa yang menjadi 
kendala utama sehingga industri 
keuangan syariah sulit sekali 
berkembang di Indonesia, dan 
bagaimana exit strategy-nya?  Studi 
ini bertujuan untuk membahas dan 
menjawab research question tersebut. 

Metode Analisis

Berdasarkan peta industri keuangan 
syariah yang diterbitkan OJK, industri 
keuangan syariah mencakup : Islamic 
Banking, Islamic General Insurance, Islamic 
Life Insurance, Underwriter House, Islamic 
Investment Management and Custodian 
Bank, Islamic Multifinance, dan Islamic 
Financing Guarantee Institution (Bagan-1). 
Berbagai lembaga keuangan syariah 
ini merupakan suatu kesatuan yang 
saling berkaitan dalam mempengaruhi 
pertumbuhan industri keuangan 
syariah di Indonesia. Namun, bekerjanya 
sistem keuangan syariah akan 
ditentukan oleh seberapa kuat pilar dari 
sistem keuangan syariah itu sendiri 
seperti pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat tentang keuangan syariah 
(Islamic/shariah finance), regulasi 
pemerintah dan otoritas moneter (OJK 
dan BI), kondisi perekonomian nasional, 
dan kreativitas dan inovasi dari industri 
keuangan syariah itu sendiri. 

Reviu Kepustakaan

Pengertian, Manfaat, dan Peta Industri 
Keuangan Syariah 

MIA (2012)  mendefinisikan keuangan 
syariah (islamic finance)  sebagai a form 
that is based on shariah or the body of 
islamic law, aktivitas keuangan yang 
dilakukan berbasis syariah atau 
hukum Islam. Prinsip utama dalam 
keuangan syariah adalah berbasis real 
assets, loss and profit-sharing, no haram 
investments, serta menghindari riba 
(interest), maysir (gambling) dan gharar 
(uncertainty). Sedangkan cara-cara dalam 
bertransaksi harus sesuai dengan 
nilai-nilai etika yang sudah diatur 
dalam Al-Quran dan Al-Hadits, antara 
lain adil (fairness) dan transparan atau 
keterbukaan informasi (transparency). 

Menurut Omar (2015), hampir semua 
lembaga keuangan syariah dapat 
melakukan transaksi syariah sepanjang 
dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah. Lembaga-lembaga keuangan 
syariah tersebut dapat dilihat pada 
Bagan-2. Adapun beberapa manfaat 

dari islamic finance menurut Omar (2015), 
antara lain : (i) berhubungan langsung 
dengan ekonomi riil (direct link to real 
economy). Ini terjadi karena produk 
yang dibiayai harus jelas asetnya dan 
tidak dalam rangka spekulasi, apalagi 
gambling dan uncertainty; (ii) informasi 
yang simetris antara lembaga keuangan 
dan nasabah sehingga tidak ada pihak 
yang dirugikan (create tranparency 
and disclosure); (iii) bertindak dengan 
landasan bahwa tugas dan wewenang 
yang diperolehnya didasarkan atas 
prinsip kepercayaan dan kehati-hatian 
(create fiduciary duties and accountability; 
(iv) risiko dan keuntungan ditanggung 
dan dinikmati bersama (cleary defined risk 
and profit sharing characteristic). 

Lembaga Keuangan Syariah 
Internasional

1. IDB (Islamic Development Bank)

Lembaga keuangan berbasis syariah 
yang berkantor pusat di Jedah-Saudi 
Arabia ini, memiliki misi untuk menjadi 
suatu lembaga keuangan yang 
membantu pengembangan ekonomi 
 

Bagan-1 : Peta Industri Keuangan Syariah di Indonesia

                      Sumber : Islamic Finance Outlook 2015 , digambar ulang oleh Penulis
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dan sosial negara-negara muslim 
dan melakukan kerjasama dengan 
menggunakan prinsip syariah. Fungsi 
IDB antara lain memberikan bantuan 
modal dan kredit hibah untuk proyek-
proyek produktif dan memberikan 
asistensi finansial bagi perusahaan-
perusahaan di negara muslim anggota 
IDB untuk pengembangan ekonomi 
dan sosial negara tersebut. Sebagai 
implementasi dari komitmen tersebut, 
IDB telah mendirikan Kantor Perwakilan 
(Gateway Office) IDB Group di Jakarta, 
pada tanggal 11 September 2014 (IDB, 
2016). 

Selain memiliki beberapa program 
technical assistance di Indonesia, IDB juga 
membentuk Islamic Microfinance Fund 
Indonesia (IMFI) yang implementasinya 
melalui MOU dengan Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan 
RI pada November 2013. Disamping 
itu, IDB juga memiliki program Islamic 
Research & Training Institute (IRTI) 
di Indonesia, untuk mendukung 
pengembangan keuangan syariah di 
Indonesia. IDB juga memiliki Badan 
Syariah Untuk Asuransi Investasi dan 
Kredit Ekspor (The Islamic Corporation 
for the Insurance of Investment and Export 
Credit/ICIEC) yang berdiri sejak 1994, 
dimana Indonesia menjadi salah satu 
anggotanya. Sampai dengan Juni 2016, 
jumlah bisnis yang diasuransikan ICIEC 
di Indonesia sudah mencapai 543 bisnis.

2. Islamic Financial Services Board 
(IFSB)

Lembaga keuangan multilateral 
yang memayungi lembaga keuangan 
syariah di dunia ini, didirikan oleh 
Bank Sentral dan otoritas moneter 
dari Indonesia, Bahrain, Iran, Kuwait, 
Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, 
Sudan, dan Islamic Development 
Bank (IDB) pada tanggal 4 November 
2002, di Kuala Lumpur, Malaysia. IDB 
melaporkan bahwa lembaga ini selain 
berperan menyusun standar dan prinsip 
pokok pengawasan, pengaturan, dan 
penerapan syariah Islam oleh lembaga 
keuangan syariah di seluruh Indonesia, 
juga menjadi penguhubung sekaligus 
menjalin kerjasama dengan lembaga 
penetapan standar di bidang moneter 
dan stabilitas ekonomi. Bagi Indonesia, 
keberadaan IFSB sangat strategis, 

terutama untuk menstandarisasi 
perbankan syariah dan lembaga 
keuangan syariah, sehingga standar 
operasi dan produknya sama secara 
internasional. 

3. Accounting and Auditing Organization 
for Islamic Finance (AAOIFI)

Lembaga ini didirikan oleh Bank 
Dunia bekerja sama dengan Bahrain 
Monetery Agency, dan berkantor pusat 
di London, Inggris. Adapun misi AAOIFI 
adalah untuk menciptakan sistem 
keuangan syariah yang transparan, 
berkesinambungan, dan bersih 
(Fernandi, 2011). AAOIFI berperan 
menstandarisasi sistem akuntansi 
dan audit keuangan lembaga-lembaga 
ekonomi syariah, khususnya lembaga 
keuangan di dunia. AAOIFI diakui 
sebagai benchmark akuntansi dan audit 
keuangan syariah.  Sejumlah standar 
akuntansi dan audit yang diterbitkan 
AAOIFI menjadi dasar bagi lembaga-
lembaga keuangan syariah di Indonesia. 
Standar Akuntansi Perbankan Syariah 
yang baru-baru ini disahkan Dewan 
Syariah Nasional merupakan peraturan 
akuntansi perbankan yang merujuk 
pada standar AAOIFI.

4. Industri keuangan syariah di London

Penasehat Kebijakan Keuangan 
Pemerintah Inggris, Omar Shaikh, 

menyatakan Inggris kini telah menjadi 
pusat perbankan Islam di Eropa (Bisnis.
com, 6 April 2014) . Sistem keuangan 
syariah berkembang di Inggris berkat 
dukungan politik pemerintah Inggris 
yang melihat pelaksanaan sistem ini 
sebagai peluang bisnis, dan adanya 
peningkatan kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem keuangan syariah. 
Sistem yang dibangun menekankan 
keterbukaan dalam pengelolaan 
perbankan dan lebih rasional dalam 
mengambil keuntungan bisnis 
keuangan perbankan. It is more rational 
in gaining profits. Sementara itu, menurut 
Sinclair (2015) , keuangan Islam menarik 
bagi masyarakat Inggris terutama 
karena mereka setuju dengan prinsip-
prinsip yang mendasari pemerataan, 
perdagangan yang adil, jujur dan demi 
kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan. 

5. Industri keuangan Syariah di Malaysia

Malaysia adalah salah satu negara 
di ASEAN yang keuangan syariahnya 
berkembang sangat pesat, walaupun 
penduduk muslimnya jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan Indonesia. 
Pangsa pasar Bank Syariah misalnya, 
mencapai 25 persen, padahal 12 tahun 
sebelumnya baru mencapai sekitar 
6 persen (Djoni, 2013). Djoni (2013) 
mengidentifikasi beberapa faktor kunci 

 
Bagan-2: Islamic Financial Industry Services Industry

Sumber : Azmi Omar, 2016 
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yang menyebabkan industri keuangan 
syariah Malaysia berkembang pesat: 

Pertama, Bank Syariah Malaysia 
melakukan pencitraan melalui logo 
dan edukasi kepada masyarakat untuk 
mengambil hati masyarakat. Kedua, 
Bank Syariah Malaysia mendatangkan 
tenaga ahli dari negara lain guna 
mendukung perkembangan keuangan 
syariah, walaupun negara ini memiliki  
Islamic Finance University Malaysia 
(IFUM). Ketiga, Pemerintah Malaysia 
menghabiskan 600 juta ringgit untuk 
membangun universitas khusus syariah 
di Malaysia guna mendapatkan sumber 
daya manusia yang handal di bidang 
keuangan syariah. Lebih dari dua ribu 
mahasiswa yang fokus mempelajari 
keuangan syariah di Malaysia. 
Keempat, Bank Syariah Malaysia sangat 
menjunjung tinggi kemurnian sistem 
syariah. Untuk memastikannya, ada 
kewajiban dari setiap bank syariah di 
Malaysia untuk membentuk “Komite 
Syariah” sendiri, yang anggotanya 
berasal dari berbagai negara. Kelima, 
Bank Malaysia mampu meyakinkan 
masyarakat non-muslim untuk 
berinvestasi di bank syariah. Buktinya, 
sekitar 40 persen dari investor bank 
syariah di Malaysia adalah non-muslim. 
Keenam, Perbankan syariah di Malaysia 
mendapat dukungan politik yang kuat 
dari parlemen.

Analisis

1. Potret Industri keuangan Syariah di 
Indonesia

Di Indonesia, perbankan syariah 
yang pertama muncul adalah “Bank 
Muamalat” yang berdiri pada tahun 
1991. Karena belum mendapat 
dukungan penuh dari pemerintah, maka 
selama delapan tahun beroperasi, Bank 
Muamalat bergerak tanpa Undang-
Undang yang memayunginya. Salah 
satu kelebihan dari bank syariah adalah 
daya tahannya terhadap gejolak krisis. 
Adiwarman Azwar Karim, seorang 
akademisi dan praktisi ekonomi syariah, 
menuturkan bahwa ketika krisis 
ekonomi pada 1998/1999, banyak bank 
berjatuhan bahkan ditutup karena 
bangkrut, namun Bank Muamalat 
mampu bertahan dari krisis. Setelah 
kejadian ini, pemerintah mulai melirik 

pasar syariah, dan terbitlah Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan. Sejak saat itu menjamurlah 
sistem perbankan syariah di Indonesia. 

Namun, keuangan syariah mengalami 
banyak tantangan untuk tumbuh 
menjadi besar. Modal besar yang 
dimiliki Indonesia nampaknya kurang 
fungsional. Menurut Adiwarman, 
pertumbuhan perekonomian berbasis 
prinsip Islam di Indonesia tidak 
banyak dipengaruhi oleh “fenomena 
Islamophobia”. Hal-hal ideologis 
spiritual bukan lagi menjadi isu yang 
populer di kalangan masyarakat 
Indonesia. Masalah-masalah yang 
dihadapi justru lebih kepada pelayanan, 
akses, dan pricing. Layanan syariah 
mencakup semua sisi ekonomi, tidak 
saja perbankan, tetapi juga asuransi, 
pembiayaan, pegadaian, dan pasar 
modal. Masyarakat tidak begitu peduli, 
apakah bank, asuransi, dan gadai. 
Mereka juga tidak peduli apakah 
konvensional atau syariah, yang penting 
mempu memberikan layanan yang 
mumpuni.

Selain itu, kebanyakan masyarakat 
Indonesia lebih menyukai hitung-
hitungan “ribawi”, mungkin karena tidak 
rumit. Sementara hitungan-hitungan 
“syariah” dianggap angin lalu. Bagi hasil 
dianggap sama dengan bunga. Margin 
transaksi pembiayaan murabahah (jual 
beli) disamakan dengan bunga. Bagi 
hasil transaksi mudharabah (bagi hasil) 
tidak beda dengan bunga. Pricing di 
lembaga keuangan syariah itu dinilai 
mahal, sehingga masyarakat tetap 
memilih konvensional. Terkait dengan 
akses, layanan syariah belum bisa 
menyaingi layanan konvensional, yang 
telah menjangkau sampai ke desa-
desa. Sedangkan lembaga-lembaga 
keuangan syariah butuh waktu untuk 
menyamainya, tidak saja membutuhkan 
modal besar, tetapi juga tenaga, 
teknologi dan sistem informasi. Hal-hal 
inilah yang membuat mengapa pangsa 
pasar industri keuangan syariah masih 
sangat kecil (Tabel-1).

2. Bank Syariah 

Bank-bank syariah di Indonesia bisa 
dibedakan menjadi dua golongan 
menurut cara pendiriannya, yaitu 

full Islamic banking dan subsidiary of 
conventional banking atau anak dari 
Bank Konvensional, yang merupakan 
hasil spin off dari Unit Usaha Syariah  
(UUS) di bank induknya sebagai 
konsekuensi pelaksanaan perintah 
undang-undang dan fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) bahwa usaha 
syariah dan bukan syariah tidak bisa 
di-blending. Pada tahun 2005, hanya 
terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 
yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah 
Mandiri dan Bank Mega Syariah. 
Jumlah BUS terus bertambah hingga 
pada tahun 2014 mencapai 2.139 BUS.  
Selain BUS, jumlah UUS sebanyak 425 
UUS, sehingga total BUS dan UUS di 
Indonesia per Juli 2014 sebanyak 2.564

Sejalan dengan penambahan UUS, 
asset perbankan syariah juga tumbuh 
pesat mendekati Rp250 triliun per 
Juli 2014. Begitu juga tingkat pentrasi 
atau market share-nya terus tumbuh 
menjadi 4,89%. Namun, sejak 2013 daya 
penetrasi Bank Syariah mengalami titik 
jenuh (Grafik-1), walaupun jaringan 
kantor cabangnya terus bertambah 
hingga mencapai 2.139 per Juli 2015. 
Pangsa pasar pembiayaan Bank Syariah 
juga mengikuti pola perkembangan 
asset, akan tetapi penetrasi 
pembiayaannya selain baru mencapai 
3,6%, juga mengalami titik jenuh sejak 
tahun 2013. Begitu juga dengan Dana 
Pihak Ketiga (DPK), walaupun tumbuh 
rata-rata 30% per tahun, akan tetapi 
penetrasi atau market share sulit 
menembus 5%.

Produk low cost fund di Bank-bank 
Syariah jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan perbankan konvensional. 
Produk Giro Bank Syariah misalnya 
hanya 8% atau 3 kali lebih rendah 
dibandingkan Giro Perbankan secara 
nasional sebesar 24%. Begitu juga 
tabungan Bank Syariah hanya 30% 
(terdiri dari tabungan wadiah 6% dan 
tabungan mudharabah 24%), kalah dari 
tabungan perbankan secara nasional 
sebesar 33%. Dari sisi kinerja keuangan, 
profitabilitas bank-bank syariah 
masih kalah dari keseluruhan bank di 
Indonesia. Berdasarkan statistik OJK 
(Juni 2014), dalam periode 2005-2014, 
ROA (Return on Asset) bank-bank syariah 
berkisar antara 1,1% (2014) hingga 2,07% 
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(2007). Sementara ROA bank-bank 
secara nasional berkisar antara 2,3% 
(2008) hingga 3,13 (2012). Begitu juga 
dari sisi efisiensi, bank-bank syariah 
masih kurang efisien. Indikator 
efisiensi BOPO (rasio antara beban 
operasional dengan pendapatan 
operasional) perbankan syariah 
berkisar antara 74,9% (2012) hingga 
85,5% (2014), sementara BOPO 
perbankan secara nasional berkisar 
antara 74,1% (2012) hingga 89,5% 
(2005). 

3. Asuransi Syariah

Perkembangan asuransi syariah di 
Indonesia juga masih sangat lemah 
sebagaimana perbankan syariah. 
Total asset asuransi syariah memang 
terus meningkat, dari Rp 3,9 triliun 
(2009) menjadi 13,18 triliun (2014) atau 
naik sekitar 3,37 kali dalam 5 tahun 
terakhir (Grafik-2). Namun market 
share-nya masih di bawah 5% (berkisar 
antara 2,6%-4,2%), yang artinya pangsa 
pasar asuransi masih didominasi oleh 
asuransi konvensional, sebagaimana 
juga perbankan syariah. 

Dari sisi investasi, yang merupakan 
salah satu komponen penunjang 
pertumbuhan Asuransi Syariah, 
perkembangannya cukup baik. Pada 
tahun 2009, investasi Asuransi 
Syariah baru mencapai Rp3,85 triliun, 
sementara pada  tahun 2014 (Maret) 
naik  3,8 kali menjadi Rp 14,8 triliun atau 
tumbuh rata-rata 39% (OJK, AASI, 2014). 
Tingkat pertumbuhan ini jauh melebihi 
pertumbuhan investasi asuransi 
secara nasional dalam periode yang 
sama (2009-2013) yang hanya tumbuh 
sebesar 16%. Asuransi jiwa syariah 
mengkontribusi investasi sekitar 
81,6%, sementara asuransi umum dan 
reasuransi syariah mengkontribusi 
kurang dari 9%. 

Peluang berkembangnya asuransi 
syariah masih cukup besar. 
Perusahaan asuransi jiwa terbesar di 
Indonesia, Prudential Life Insurance 
(PLA) sebagai contoh, aset UUS-
nya sudah mencapai Rp 3,02 triliun 
dengan modal inti sebesar Rp 2,16 
triliun (2015). Berdasarkan diskusi 
dengan manajemen Prudential 
(Nini Sumohandoyo), perusahaan 
terus melakukan ekspansi dengan 

strategi “jalur distribusi agensi”, yaitu 
memperbanyak jumlah agen syariah. 
Dari target 250 ribu agen syariah 
seluruh asuransi jiwa saat ini, 75 persen 
diantaranya merupakan agen syariah 
prudential. Sedangkan asuransi jiwa 
lainnya memilih strategi “distribusi 
yang lebih beragam”, terutama jalur 
bancassurance, sebagaimana dilakukan 
oleh AIA Financial. Sampai dengan 
tahun 2015, asset AIA Financial mencapai 
Rp 6,16 triliun, jauh lebih besar 
dibandingkan asset PLA (Rp 3,02 triliun), 
akan tetapi modal inti dan kontribusi 
bruto AIA, masih relatif kecil, masing-
masing hanya mencapai Rp 780,9 miliar 

dan Rp 772,4 miliar.  

4. Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah di Indonesia 
diinisiasi pada tahun 1997 atau 19 
tahun lalu oleh Reksadana Syariah yang 
dikelola oleh PT Danareksa Investment 
(BUMN sektor keuangan), dan terbitnya 
fatwa syariah oleh Dewan Syariah 
Nasional (DSN). Instrumen pasar 
modal lainnya adalah saham syariah 
dan sukuk. Menurut MUI, konsep 
saham tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai Islam. Hal ini menyebabkan 
banyak saham yang ada di Indonesia 
dikategorikan sebagai saham syariah. 

Tabel-1 : Aset Industri Keuangan Syariah (dalam triliun rupiah) 

Industri 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
(18 Sept.)

Market Share 
(2015)

Perbankan Syariah 98 146 195 242 272 272 4,7%
Asuransi Syariah 6,9 9,2 13,1 15,4 22,4 25,6 19,9%
Pembiayaan 
Syariah

2,3 3,6 22,7 28,7 31,2 18,8 4,4%

Pasar Modal 
Syariah 
• Saham Syariah n.a 1.968 2.451 2.557 2.946 2.456 56%
• Sukuk Syariah 6,1 5,9 6,9 7,5 7,1 8,3 3,3%
• Reksadana 
Syariah

5,2 6,6 8,0 9,4 11,1 10,7 4,1%

• Sukuk Negara 44,3 77,7 124,4 169,3 201,1 297,9 12,9%

          Sumber : OJK (2015)

 
Grafik-1 : Perkembangan Aset dan Market Share Bank Syariah di Indonesia  

Sumber : OJK (2015), diolah
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Aset saham syariah pada tahun 2015 
sudah mencapai sekitar Rp 2.456 triliun 
dengan tingkat penetrasi sekitar 56% 
dari industri keuangan syariah (OJK, 
2015). Sementara aset Sukuk Korporasi, 
Reksadana Syariah dan Sukuk Negara, 
baru mencapai Rp 316,9 triliun dengan 
penetrasi sekitar 30%.  Jumlah asset ini 
mengalami pertambangan rata-rata 
Rp 80 triliun dalam periode 2010-2015 
(Tabel-1). Sukuk Negara mengalami 
perkembangan lebih cepat (sekitar 4 
kali) bila dibandingkan dengan Sukuk 
Korporasi. Sampai dengan Agustus 
2014, jumlah Sukuk Korporasi yang 
diterbitkan secara kumulatif telah 
mencapai sekitar 65 dengan total nilai 

emisi mencapai Rp 12,3 trilun (Grafik-3).

Sukuk Negara, atau lebih dikenal 
dengan Surat Berharga Syariah 
Negara (SBSN) merupakan salah satu 
alternatif pembiayaan belanja negara. 
SBSN diatur tersendiri dalam Undang-
undang No. 19 tahun 2008. Hingga 
saat ini, Negara telah menerbitkan 
enam seri Sukuk Negara yakni : (i) Sukuk 
Negara Ritel (SR) yang diterbitkan 
khusus bagi investor individu warga 
Negara Indonesia,  (ii) Sukuk Negara 
Indonesia (SNI) yang diterbitkan dalam 
denominasi valuta asing (US Dollar) dan 
ditujukan untuk investor asing, (iii) Surat 
Perbendaharaan Negara Syariah, (iv) 
Islamic Fixed Rate (IFR), (v) Project Based 

Sukuk (PBS), dan (vi) Sukuk Dana Haji 
(SDHI).

Studi yang dilakukan Nasution dan Ika 
(2016)  mengidentifikasi faktor-faktor 
penyebab rendahnya penetrasi aset 
Sukuk Korporasi, yaitu: (i) kurangnya 
pemahaman masyarakat mengenai 
sukuk, (ii) biaya penerbitan sukuk 
yang masih tinggi, (iii) kekhawatiran 
akan adanya potensi pajak berganda, 
(iv) belum terpetakannya basis 
investor pada akad-akad tertentu, 
(v) terbatasnya likuiditas di pasar 
sekunder, (vi) masih kompleksnya 
dokumen penerbitan sukuk, dan (vii) 
rendahnya variasi akad dan struktur 
sukuk. Perkembangan Sukuk Negara, 
walaupun lebih banyak diminati 
investor, akan tetapi permasalahan 
umumnya mirip dengan apa yang 
terjadi pada Sukuk Korporasi. Artinya, 
solusi untuk mengembangkan Sukuk 
adalah sama, baik Sukuk Negara 
maupun Sukuk Korporasi. 

Sama halnya dengan sukuk, reksa 
dana syariah juga mengalami 
perkembangan yang lamban, jauh 
tertinggal dibandingkan dengan reksa 
dana konvensional. Pada tahun 2014, 
jumlah reksa dana konvensional 
sudah mencapai 776 unit dengan NAB 
(Nilai Asset Bersih) sebesar Rp205 
triliun, sementara reksa dana syariah 
baru mencapai 66 unit dengan NAB 
sebesar 9,6 triliun atau penetrasinya 
hanya sebesar 4,7 persen (OJK, 
2014). Salah satu penyebab masih 
sedikitnya unit reksa dana syariah 
disebabkan kurangnya sosialisasi 
kepada masyarakat, terutama bagi 
pemodal kecil atau UMKM. Penelitian  
yang dilakukan OJK pada tahun 2013 
di 20 provinsi dari Aceh sampai ke 
Jayapura dengan 8.000 responden, 
menyebutkan bahwa tingkat literacy 
masyarakat Indonesia terhadap pasar 
modal hanya sebesar 4 persen dengan 
tingkat penggunaan hanya mencapai 
0,1 persen. 

5. Exit Strategy

Berbagai langkah yang sudah dilakukan 
pemerintah, BI, dan OJK untuk 
mengembangkan industri keuangan 
syariah, belum menunjukan kemajuan 
yang berarti. Penetrasinya, baik dari sisi 
aset maupun pembiayan masih berada 

 
Grafik-2 : Perkembangan Jumlah Aset Asuransi Syariah di Indonesia

Sumber : OJK (2015), diolah

 
Grafik-3 : Perkembangan Penerbitan Sukuk Negara  

dan Sukuk Korporasi (Outstanding 2009-2014)

Sumber : OJK, 2014
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dalam jebakan 5 persen (5 percent trap). 
Pertanyaannya, apa yang diinginkan 
bangsa ini tentang industri keuangan 
syariah, apakah sebuah industri 
yang harus didorong tumbuh dan 
berkembang menjadi besar sehingga 
kontribusinya terhadap perekonomian 
juga besar sebagaimana industri 
keuangan konvensional. Ataukah 
sebaliknya, industri keuangan syariah 
hanya diposisikan sebagai pelengkap 
dari industri keuangan konvensional 
agar memberikan kesempatan kepada 
masyarakat, khususnya umat muslim, 
yang selama ini tidak menyentuh 
lembaga keuangan konvensional karena 
dinilai “tidak halal”.

 Dalam Roadmap Perbankan Syariah 
Indonesia 2015-2019, disebutkan 
bahwa visi industri perbankan 
syariah adalah untuk memberikan 
kontribusi perbankan syariah yang 
signifikan terhadap perekonomian 
nasional, stabilitas sistem keuangan, 
dan peningkatan/pemerataan 
kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan vision statement ini dapat 
diinterpretasikan bahwa Indonesia 
menginginkan industri keuangan 
syariah tumbuh dan berkembang 
menjadi besar, agar bisa memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap 
perekonomian nasional. Dengan 
demikian market share atau penetrasi 
aset dan pembiayaan yang masih di 
bawah 5% merupakan masalah serius. 
Dalam roadmap perbankan syariah 
misalnya, Indonesia ingin mendorong 
aset industri keuangan syariah masuk 
dalam “top 10 islamic finance assets” 
dengan total asset sebesar $14, 
647 juta. Ukuran asset ini berada di 
bawah  Malaysia ($423,295 juta), Saudi 
($338,108 juta), Iran ($140,289 juta), 
UAE ($62,403 juta), Kuwait ($81,207  
juta), Qatar ($64,644 juta), Bahrain 
($51,161 juta), dan Turki ($19,998 juta). 
Namun, aksi-aksi yang dimainkan 
pemerintah dan otoritas moneter 
belum mengarah kepada target “top 
10 islamic finance assets” tersebut. 
Kecuali Bank Muamalat, Indonesia 
belum memiliki satu bank syariah 
berukuran besar. Bank-bank syariah 
di Indonesia umumnya merupakan 
Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank-
bank Konvensional yang kemudian 

menjelma menjadi anak perusahaan 
karena diharuskan oleh Dewan Syariah 
Nasional dan MUI untuk melakukan 
spin off agar memenuhi prinsip syariah. 
Bank-bank syariah dimaksud antara 
lain BSM, BNIS, dan BRIS.  Karena 
merupakan anak perusahaan bank 
konvensional (Bank Mandiri, BNI, dan 
BRI), maka sulit tumbuh menjadi besar 
dan apalagi bisa bersaing dengan bank 
induknya. 

Bagaimana exit strategy-nya? Pertama, 
perlu intervensi pemerintah. Sebagai 
industri pendatang baru (invant 
industry) tidak bisa dibiarkan bersaing 
dengan pemain-pemain besar, 
termasuk dengan induknya sendiri. 
Sebuah studi yang dilakukan Badan 
Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 
2015 menunjukan bahwa selama 
bank-bank syariah berposisi sebagai 
anak perusahaan dari bank-bank 
induk (konvensional), maka selama 
itu penetrasi aset dan pembiayaan 
akan sulit menembus 5 persen 
(Nizar, dkk, 2015). Karena itu, studi ini 
merekomendasikan perlu dilakukan 
merger atau konsolidasi, sehingga 
dapat didorong mencapai skala 
ekonomi (economic of scale), setidak-
tidaknya masuk “buku 3 atau buku 4”. 
Pemerintah perlu mendirikan satu Bank 
Syariah milik negara (BUMN) berukuran 
besar, misalnya dengan nama Bank 
Syariah Indonesia (BSI). Dalam 
melakukan operasi sekurang-kurangnya 
tiga tahun, BSI bisa mengakuisisi BSM, 
BNIS, BRIS, dan bank-bank syariah milik 
swasta. 

Kedua, memperbaiki trust publik. 
Mencapai economy of scale, bukan satu-
satunya cara untuk memenangkan 
persaingan. Di luar itu masih ada 
faktor yang lebih menentukan, 
yaitu bagaimana menjaga lembaga 
keuangan syariah benar-benar bekerja 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah, 
mengingat beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa persepsi 
masyarakat terhadap lembaga 
keuangan syariah masih seperti 
lembaga keuangan konvensional. 
Selain akad, nilai kekhususan (syariah) 
belum terlihat menonjol. Dari sisi 
pelayanan (service) misalnya, lembaga 
keuangan syariah harus benar-benar 

menerapkan prinsip at ta’awun dan 
menghindari al iktinaz. Prinsip at 
ta’awun, mengedepankan saling 
membantu dan bekerja sama di antara 
anggota masyarakat untuk kebaikan, 
sebagaimana dinyatakan dalam Al 
Qur’an : “….dan tolong menolonglah 
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan ketaqwaan, dan jangan tolong 
menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran…” (QS 5:2). Sementara 
prinsip menghindari al iktinaz 
mengandung makna menahan 
uang (dana) dan membiarkannya 
menganggur yang tidak berputar 
dalam transaksi yang bermanfaat bagi 
masyarakat umum, sebagaimana yang 
dinyatakan dalam Al Qur’an: “…Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka diantara kamu…” (QS 4:29). 
Bagi hasil adalah refleksi dari pelayanan 
yang bersifat “suka sama suka”, tidak 
ada pihak yang berniat menambah 
risiko atau merugikan pihak lain. 

Ketiga, keuangan syariah mestinya 
memilih bentuk penyertaan (equity 
financing atau equity participation) 
dibandingkan dengan bentuk 
pembiayaan (loan financing). Konsep 
syariah yang mengedepankan akad 
musyarakah dan akad mudharabah, 
sulit diterapkan dalam konteks 
perbankan di Indonesia dan juga 
di negara lain, yang menggunakan 
pola aturan yang ditetapkan Bassel 
(Lembaga Pengawas Perbankan 
yang dibentuk bank sentral di seluruh 
dunia). Menurut Setiawan (2016) , 
konsep syariah seharusnya merupakan 
Dana Bersama atau Modal Ventura 
(Musyarakah). Modal Ventura (MV) 
bisa menjadi salah satu pilihan strategi 
untuk mendorong pengembangan 
industri keuangan syariah. 

Keempat, Indonesia perlu belajar 
praktik pengembangan industri 
keuangan syariah di Malaysia. 
Pemerintah Malaysia punya mimpi 
besar, ingin menjadikan industri 
keuangan syariahnya terbesar di dunia 
(international Islamic finance hub). Untuk 
itu, pemerintah mengintervensi dengan 
berbagai strategi, baik peizinan dan 
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penyediaan SDM, maupun memberikan 
insentif perpajakan. Malaysia tidak 
menerapkan perlakuan pajak mutatis 
mutandis, sehingga perlakuan antara 
lembaga keuangan syariah dan lembaga 
keuangan konvensional tidak sama. 
Pemerintah Malaysia memotong pajak 
pendapatan yang diperoleh warga 
negara asing, baik terhadap lembaga 
keuangan syariah, maupun terhadap 
transaksi surat berharga syariah. 
Tujuannya untuk menarik investasi 
asing masuk ke industri keuangan 
syariah Malaysia. Selain perlakuan 
perpajakan, pemerintah Malaysia juga 
membangun Islamic Finance University 
Malaysia (IFUM) guna mendapatkan 
Sumber Daya Manusia (Insani) yang 
handal di bidang keuangan syariah, 
dan mewajibkan setiap Bank Syariah 
membentuk “Komite Syariah” yang  
anggotanya berasal dari berbagai 
Negara. 

Penutup

Industri keuangan syariah di Indonesia 
mengalami perkembangan yang 
cukup baik. Semua indikator seperti 
jumlah unit usaha syariah, jaringan 
cabang, aset, tabungan, pembiayaan, 
investasi, maupun kinerja keuangan 
dan penyerapan tenaga kerja. 
Namun, pertumbuhan tersebut mulai 
mengalami perlambatan dengan 
tingkat peneterasi yang relatif kecil, di 
bawah 5 persen.  Beberapa kendala 
yang dihadapi industri keuangan 
syariah antara lain: (i) visi industri 
keuangan syariah masih kurang 
terukur; (ii)  kapasitas permodalan 
lembaga keuangan syariah masih 
sangat kecil dibandingkan dengan 
lembaga keuangan konvensional. 
Modal inti bank syariah misalnya, 
rata-rata masih di buku 2; (iii) daya 
gerak lembaga keuangan syariah, 
khususnya Bank Syariah, masih “kurang 
lincah” dan terbatas karena masih 100 
persen dikendalikan induknya (bank-
bank BUMN dan Swasta Nasional  
konvensional). Selama menjadi anak 
perusahaan, sulit bagi Bank Syariah 
untuk tumbuh menjadi besar; (iv) 
Pemerintah kurang memberikan 
proteksi atau perlakuan khusus kepada 
lembaga keuangan syariah. Dalam 
hal perlakukan perpajakan misalnya, 
Indonesia menganut tax neutrality, 

tidak membedakan antara bank 
konvensional dan bank syariah (mutatis 
mutandis); (v) pembiayaan yang 
dilakukan lembaga keuangan syariah 
masih menggunakan loan financing 
dibandingkan equity financing, sehingga 
kurang diminati masyarakat muslim 
fanatik.

Studi ini merekomendasikan exit 
strategy sebagai berikut:  (i) pemerintah 
sebaiknya membuat visi industri 
keuangan syariah yang lebih terukur 
dan menggambarkan niat bangsa 
Indonesia untuk membesarkan industri 
keuangan syariah. Misalnya “Indonesia 
Menjadi Pusat Pengembangan Industri 
Keuangan Syariah di Kawasan ASEAN 
pada tahun 2024”. Indikator-indikator 
sukses visi ini misalnya  urutan 5 dari 
“top 10 islamic finance assets” pada tahun 
2024. Selain itu, penetrasi aset industri 
keuangan syariah minimal 10 persen 
pada tahun 2024.  (ii) pemerintah perlu 
membentuk satu bank BUMN syariah 
(Bank Syariah Indonesia-BSI) skala 
besar. BSI nantinya mengakuisisi BSM, 
BNIS, dan BRIS sehingga modal intinya 
bisa masuk ke Buku 4. (iii) pemerintah 
perlu mempertimbangkan pemberian 
insentif perpajakan dalam rangka 
mendorong pengembangan industri 
keuangan syariah. (iv) pembiayaan 
yang dilakukan lembaga keuangan 
syariah jangan sampai terjebak pada 
loan financing. Sebaiknya diarahkan 
berbetuk equity financing (participartion) 
atau modal ventura, agar sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah. 
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Dampak  
Ekonomi  

Kemenangan 
Kubu Brexit 

Makmun Syadullah & Adrianus Dwi Siswanto *)

Hasil akhir penghitungan referendum Britain Exit atau Brexit menunjukan kemenangan 
kubu Brexit yang memperoleh keunggulan 52%. Tak lama lagi Inggris akan 

mengucapkan selamat tinggal pada Uni Eropa. Tulisan ini akan mengulas apa yang 
melatarbelakangi keputusan kubu Brexit dan apa dampaknya terhadap perekonomian 

Inggris dan implikasinya bagi Indonesia.
 

Dalam sebuah artikel berjudul “Brexit: The 7 Most Important 
Arguments For Britain To Leave The EU” yang dimuat di VOX 
Business and Finance edisi 24 Juni 2016, disebutkan 
setidaknya terdapat tujuh alasan yang melatar belakangi 
kubu Brexit keluar dari Uni Eropa. Ketujuh alasan tersebut 
adalah: Pertama, Uni Eropa mengancam kedaulatan Inggris. 
Ini mungkin adalah alasan utama. Selama beberapa dekade 
terakhir, serangkaian perjanjian Uni Eropa telah menggeser 
pertumbuhan kekuasaan dari negara-negara anggota ke 
pusat birokrasi Uni Eropa di Brussels. Uni Eropa diberikan 
otoritas - seperti kebijakan persaingan, pertanian, dan 
hak cipta dan hukum paten – yang mana aturan ini dapat 
menggantikan hukum nasional.

Kedua, Uni Eropa mencekik Inggris melalui peraturan yang 
memberatkan. Berbagai kritikan mengatakan peraturan 
Uni Eropa ini menjadi semakin berat. Banyak kelompok 
konservatif Inggris yang melihat birokrasi Uni Eropa di 
Brussels seperti konservatif Amerika melihat birokrasi 
Washington. Peraturan Uni Eropa justru menaikan biaya 
ekonomi Inggris sebesar £ 600 juta setiap minggu, meskipun 
angka ini masih diperdebatkan. 

Laporan yang disampaikan The Center of Policy Studies (CPS), 
badan konsultasi ekonomi Inggris, menyebutkan bahwa 
peraturan Uni Eropa terkait emisi karbon mengakibatkan 
konsumen mengeluarkan biaya lebih dan disebut-sebut 
sebagai “kebijakan bencana termahal di sejarah Inggris 
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modern (Sumber: http://geoenergi.
co.id/2015/03/pemerintah-inggris-
menyembunyikan-real-cost-dari-
energi-terbarukan). Menurut laporan 
tersebut, pemerintah Inggris bahkan 
dinilai telah menyembunyikan “real 
cost”. Tindakan pemerintah Inggris 
memberikan subsidi untuk energi 
terbaharukan diikuti dengan pengenaan 
pajak lingkungan bagi konsumen. 

Ketiga, Uni Eropa mengukuhkan 
kepentingan perusahaan dan mencegah 
reformasi radikal. Banyak kelompok 
konservatif di Inggris yang melihat Uni 
Eropa terlalu memaksakan kebijakan 
dari kelompok sayap kiri, sebaliknya 
kelompok sayap kiri melihat struktur 
anti demokrasi di Uni Eropa yang 
terlalu memberikan banyak kekuasaan 
kepada elit perusahaan dan mencegah 
kelompok sayap kiri Inggris untuk 
mendapatkan keuntungan yang 
signifikan.

Keempat, Uni Eropa adalah ide yang 
bagus, akan tetapi Euro adalah 
bencana. Resesi global yang dimulai 
pada tahun 2008 membawa dampak 
lebih buruk dirasakan oleh  negara-
negara yang telah mengadopsi mata 
uang bersama Eropa, yaitu Euro. 
Tingkat pengangguran melonjak di atas 
20 persen di negara-negara seperti 
Yunani dan Spanyol, yang memicu krisis 
utang besar. Tujuh tahun setelah resesi 
dimulai, Spanyol dan Yunani masih 
menderita tingkat pengangguran yang 
sangat tinggi, di atas 20 persen, dan 
banyak ekonom percaya Euro adalah 
penyebab utama.

Pemicunya adalah utang yang 
menyebabkan krisis di negara-negara 
Eropa yang menggunakan mata uang 
Euro. Berawal dari gagal bayar Yunani 
yang berdampak ke negara-negara 
Eropa lainnya. Jerman, Perancis, dan 
Italia yang menggunakan mata uang 
Euro terkena imbas. Tekanan terhadap 
Euro menciptakan persoalan-persoalan 
ekonomi, seperti pengangguran, 
turunnya pertumbuhan ekonomi di 
negara-negara pengguna Euro. 

Kelima, Uni Eropa memungkinkan 
terlalu banyak imigran. Kaum 
intelektual kubu Brexit sebagian besar 
menfokuskan pada masalah ekonomi, 

namun kasus emosional bagi Brexit 
sangat dipengaruhi oleh imigran. 
Hukum Uni Eropa menjamin bahwa 
warga negara Uni Eropa memiliki hak 
untuk melakukan perjalanan, hidup, dan 
mengambil pekerjaan di negara-negara 
Uni Eropa lainnya. Inggris telah semakin 
merasakan dampak dari peraturan ini 
sejak krisis keuangan tahun 2008. Zona 
euro telah berjuang secara ekonomi, 
dan pekerja dari negara-negara zona 
euro seperti Irlandia, Italia, dan Lithuania 
(serta negara-negara Uni Eropa seperti 
Polandia dan Rumania yang belum 
bergabung dengan mata uang umum) 
telah berbondong-bondong ke Inggris 
untuk mencari pekerjaan.

Keenam, Inggris bisa memiliki sistem 
imigrasi yang lebih rasional di luar Uni 
Eropa. Banyak pendukung Brexit hanya 
ingin mengurangi jumlah imigrasi secara 
keseluruhan, yang lain berpendapat 
bahwa Inggris bisa memiliki sistem 
imigrasi yang lebih masuk apabila tidak 
bergabung dengan Uni Eropa.

Ketujuh, Inggris bisa mempertahankan 
uang dari pada mengirimkan 
ke Uni Eropa. Uni Eropa tidak 
memiliki kekuatan untuk langsung 
mengumpulkan pajak, tetapi 
membutuhkan negara-negara 
anggota untuk memberikan kontribusi 
tahunan untuk anggaran Uni Eropa. 
Saat ini, kontribusi Inggris sekitar £ 
13 miliar (USD  19 miliar) per tahun, 
atau rata-rata sekitar USD 300 per 
orang di Inggris. Sementara itu, Inggris 
masih membutuhkan banyak uang 
untuk layanan. Para pendukung 
Brexit berpendapat bahwa akan lebih 
baik bagi Inggris memiliki Parlemen 
yang memutuskan Inggris bisa 
mempertahankan uang tersebut untuk 
diakokasikan guna meningkatkan 
layanan daripada mengirimkan ke Uni 
Eropa. 

Dampak Ekonomi

Keputusan Inggris keluar dari Uni 
Eropa telah menyebabkan Perdana 
Menteri David Cameron mengundurkan 
diri. Padahal Uni Eropa merupakan 
mitra dagang Inggris yang terbesar, 
sehingga keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa dalam jangka pendek dapat 
mendorong Inggris ke dalam resesi. 
Para pengamat pasar memprediksi 

“ledakan volatilitas” yang terjadi pada 
Jumat pagi disebabkan sebagai respon 
pasar memproses implikasi keluarnya 
Inggris dari Uni Eropa. Sedangkan dalam 
jangka panjang, situasi bisa lebih buruk. 
Mundurnya Cameron mungkin akan 
berakibat negosiasi kesepakatan yang 
menguntungkan antara Inggis dengan 
Uni Eropa bisa melemah. Mungkin 
saja Uni Eropa dapat mencegah 
negara-negara lain meninggalkan Uni 
Eropa. Namun demikian, bagi Inggris, 
meninggalkan Uni Eropa merupakan 
langkah yang mengkhawatirkan. 
Mengingat selama ini, persentase 
perdagangan Inggris, ekspor maupun 
impor terbesar di pasar Uni Eropa (tabel 
1). Volume perdagangan yang dimiliki 
Inggris terbesar dalam pasar Uni Eropa.  

Dengan postur perdagangan 
tersebut, maka apabila Perdana 
Menteri baru Inggris tidak bersedia 
menerima berbagai pembatasan yang 
diberlakukan di Uni Eropa, hal ini dapat 
menciptakan masalah serius bagi 
bisnis yang berbasis di Inggris. Dengan 
kata lain, perdagangan Inggris akan 
mengalami guncangan. Bisa jadi terjadi 
penurunan volume perdagangan, baik 
ekspor maupun impor. 

Pemerintah Inggris telah 
memperkirakan bahwa apabila 
keluar dari Uni Eropa, maka dapat 
menyebabkan pertumbuhan ekonomi 
Inggris 3,8 sampai dengn 7,5 persen 
lebih kecil dari proyeksi pada tahun 
2030 - tergantung pada seberapa baik 
negosiasi untuk akses ke pasar Uni 
Eropa apabila keluar. 

Jika merujuk pada data 2015, setidaknya 
ada tiga negara Eropa yang menjadi 
mitra strategis perdagangan Inggris. 
Yaitu Perancis, Jerman, dan Belanda. 
Lebih dari 22 persen ekspor Inggris 
diserap oleh ketiga negara tersebut. 
Pada saat yang sama, Inggris harus 
bersaing dengan beberapa negara, 
seperti China, Amerika, dan Rusia 
untuk memperebutkan pangsa pasar 
di kawasan Uni Eropa. Termasuk harus 
bersaing dengan Polandia dan Swiss 
yang dalam beberapa tahun terakhir 
ini menunjukkan tren ekspor yang 
meningkat ke kawasan Uni Eropa. 

Sementara itu dampak keluarnya Inggris 
dari Uni Eropa terhadap perekonomian 
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Sedangkan impor lebih pada produk-
produk seperti, produk daur ulang 
kertas dan karton, otomotif, baja dalam 
bentuk waste dan scrap, peralatan 
kapal pesiar, perahu dayung dan kano. 

Namun demikian Indonesia harus 
waspada terhadap kemungkinan 
dampaknya pada pasar keuangan. 
Jika terjadi gejolak pasar uang Eropa, 
dikhawatirkan dampaknya bergerak di 
berbagai pasar uang kawasan lainnya. 
Mengingat dewasa ini pasar uang global 
terkoneksi satu dengan yang lainnya. 
Oleh karena itu perlu waspada namun 
tidak panic. 

Pada Jumat 24 Juni yang lalu, pasar 
saham London sempat anjlok lebih 
dari 8 persen. Sementara nilai mata 
uang poundsterling jatuh ke level 
terendah dalam tiga puluh tahun. Pasar 
Eropa lainnya juga mulai turun tajam, 
sementara pasar saham di Asia pun 
tergunjang seperti yang terlihat di pasar 
saham Tokyo yang turun 8 persen lebih 
rendah. Penurunan indeks harga saham 
ini cukup tajam, bahkan belum pernah 
terjadi sejak krisis keuangan tahun 
2008. Namun diperkirakan pelemahan 
indeks harga saham ini hanya bersifat 
sementara yang didorong oleh panic 
selling terutama investor domestic. 
Berbeda dengan tekanan pada pasar 
modal Jepang yang berpotensi bersifat 
fundamental mengingat nilai ekspor 
Jepang yang cukup besar (pada tahun 
2015 Jepang termasuk 15 negara 
eksportir terbesar ke United Kingdom).

 
Indonesia sebagai bagian dari ekonomi 
dunia, perlu waspada. Ancaman 
ekonomi sebagai akibat dari tindakan 
Inggris keluar dari Uni Eropa bisa 
berlangsung dalam beberapa tahun 
ke depan. Baik dari sisi perdagangan 
bilateral maupun investasi dari 
Inggris. Oleh karena itu dalam masa 
Presiden Joko Widodo, pemerintah  
menghadapi tantangan besar. Tekanan 
perekonomian global bisa jadi menjadi 
ancaman perekonomian domestik. 
Kemampuan mengantisipasi dampak 
merupakan solusi keluar dari ancaman 
tersebut. Semoga.   

Indonesia dapat dikatakan sangat kecil 
dan hanya bersifat sementara. Hal ini 
disebabkan hubungan dagang Indonesia 
dengan Inggris sangat kecil. Ekspor 
Indonesia ke Inggris pada tahun 2000 
hanya mencapai 17,02 persen dari total 
ekspor ke Uni Eropa. Sedangkan pada 
tahun 2014 ekspor ke Inggris turun 
menjadi 9,82 persen dari total ekspor 
ke Uni Eropa. Pada tahun 2015 nilai 
perdagangan Indonesia dengan Inggris 
hanya sebesar USD2,34 miliar dengan 
tren yang menurun dari tahun ke tahun. 

Namun demikian, posisi Inggris 
adalah pintu masuk produk ekspor 
Indonesia ke pasar Uni Eropa. Sehingga 
keluarnya Inggris akan berdampak 
terhadap ekspor Indonesia ke Uni 
Eropa. Oleh karena itu, Indonesia perlu 

mengantisipasi perubahan yang akan 
terjadi. Setidaknya perlu melakukan 
klarifikasi kepada Uni Eropa terkait 
posisi Inggris di dalam Comprehensive 
Economic Partnership Agreement (CEPA) 
selama masa transisi. Indonesia juga 
perlu mengantisipasi perubahan 
ketentuan atau standar perdagangan 
baik dengan Uni Eropa maupun 
Inggris. Bisa jadi iklim bisnis kemudian 
berkembang dengan ketentuan yang 
lebih ketat dari sebelumnya, terutama 
untuk produk hasil kayu Indonesia. 

Perdagangan Indonesia terus 
mengalami penurunan sekalipun tetap 
mengalami surplus (grafik 1). Ekspor 
Indonesia didominasi produk-produk 
alas kaki, seperti sepatu, kaos kaki, 
furniture, karet alam, dan sandal. 

 
Table I . Mitra Ekspor Terbesar Inggris 

Negara 2015 2014 Perubahan (%) Pangsa (%)
USA 33812.4 29241.5 15.6 15.91
Jerman 22685.1 22922.2 -1.0 10.67
Perancis 13979.7 15417.5 -9.3 6.58
Belanda 11637.7 14355.6 -18.9 5.48
Tiongkok 11309.7 11326.7 -0.2 5.32
Lainnya 119124.3 121871.5 -2.3 56.05
Total Eropa 99758.1 106695.5 -6.5 46.93
Total Non 
Eropa

112790.9 108439.3 4.0 53.07

Total seluruh 212548.9 215134.9 -1.2 100.00
 

     Sumber : HM Revenue & Customs Regional Trade Statistics     

 
Grafik 1. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia-Inggris  

(dalam miliar dollar AS) 
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti Pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI

Suparman Zen Kemu *)  

Faktor Pengganggu dalam Doing 
Business Menghadapi Implementasi 
Regional Comprehensive Economic  
Partnership (RCEP)

http://predictabledesigns.com/
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Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan kerjasama ekonomi regional 
antara 10 negara ASEAN dengan enam negara diluar ASEAN yaitu: China, Jepang, Korea, 
India, Australia, dan New Zealand. Gagasan tentang pembentukan RCEP dimulai pada bulan 
November 2011 dalam ASEAN Leaders Summit di Bali, dan resmi diluncurkan pada KTT ASEAN 
ke-21 di Kamboja tanggal 20 November 2012. Perundingan RCEP dimulai pada awal 2013, 
dan sampai saat ini masih terus berlanjut membahas masalah perdagangan barang, jasa, 
investasi, ekonomi dan teknis, HAKI, persaingan usaha, dan penyelesaian sengketa, serta 
isu lainnya, seperti usaha kecil menengah (UKM), hambatan bukan tarif (Non-Tariff Measures/
NTMs), e-commerce, dan government procurement.

RCEP ini sifatnya lebih luas dari 
economic partnership yang pernah diikuti 
Indonesia seperti ASEAN Economic 
Community (AEC), atau yang bersifat 
bilateral seperti Indonesia Japan Economic 
Partnership (IJEPA). Dengan resminya 
Indonesia ikut dalam kesepakatan RCEP 
ini, penulis menganggap perlu untuk 
mengetahui faktor-faktor pengganggu 
dalam doing business di Indonesia dan 
negara anggota RCEP lainnya yang 
berpotensi mengurangi daya saing 
ekonomi. Untuk itu tulisan ini akan 
menyajikan faktor-faktor pengganggu 
dalam doing business di Indonesia dan 
masing-masing anggota RCEP. 

Doing Business.

Kondisi bisnis mejadi barometer 
perekonomian suatu Negara. 

Berkembangnya bisnis akan berdampak 
kepada meningkatnya daya saing dan 
memacu peningkatan pertumbuhan 
ekonomi/produktivitas (Pertumbuhan 
ekonomi merupakan fungsi dari labor 
productivity, capital productivity, dan total 
factor productivity/TFP).

Doing Business bukan bermaksud 
menghilangkan peran negara 
dalam pengembangan sektor 
swasta. Sebaliknya, Doing Business 
menganggap bahwa negara memiliki 
peran penting dalam pengembangan 
sektor swasta. Sebuah premis 
utama Doing Business adalah bahwa 
kegiatan ekonomi memerlukan aturan 
yang kondusif agar mereka dapat 
berkembang. Ini termasuk aturan 
yang menetapkan dan memperjelas 
hak kepemilikan, pengurangan biaya 

penyelesaian sengketa, peningkatan 
prediktabilitas interaksi ekonomi, 
dan penyediaan mitra kontrak dan 
perlindungan terhadap kemungkinan 
terjadinya penyalahgunaan (Bank Dunia, 
2014). 

Competitiveness

Competitiveness didefinisikan sebagai 
perangkat institusi, kebijakan, dan 
faktor-faktor yang menentukan 
tingkat produktivitas suatu negara. 
Tingkat produktivitas, pada akhirnya, 
menentukan tingkat kemakmuran yang 
dapat dicapai oleh ekonomi. Tingkat 
produktivitas juga menentukan tingkat 
pengembalian (return) yang diperoleh 
investasi dalam ekonomi, yang pada 
akhirnya merupakan penggerak utama 
tingkat pertumbuhan. Dengan kata lain, 

 
Gambar 1. Hubungan Faktor Pengganggu dan meningkatnya perekonomian.

 
Tabel 1. Faktor Pengganggu dalam doing business di Indonesia

Factors 2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

Average

1. Inefficient Government 
Bureaucracy

19.30 20.20 16.20 14.30 15.40 15.00 8.30 15.53

2. Corruption 10.70 8.70 16.00 15.40 14.20 19.30 15.70 14.29
3. Inadequate supply of 
infrastructure

16.40 14.80 8.40 9.50 8.70 9.10 7.50 10.63

4. Access to financing 7.50 7.30 7.80 7.20 5.40 6.90 10.60 7.53
5. Inflation 7.80 6.10 6.70 6.10 5.60 5.20 9.50 6.71

          Sumber: World Economic Forum (2014).
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perekonomian yang lebih kompetitif 
akan tumbuh lebih cepat dari waktu ke 
waktu (Forum Ekonomi Dunia, 2014).

Faktor-faktor Pengganggu dalam dalam 
doing business di Indonesia.

Ada 16 faktor yang mengganggu 
dalam doing business di suatu negara 
termasuk Indonesia yaitu: Inefficient 
Government Bureaucracy, Corruption, 
Inadequate supply of infrastructure, Access 
to financing, Inflation, Policy Instability, 
Restrictive Labor Regulations, Poor work 
ethic in national labor force, Tax Regulation, 
Government Instability/coups, Inadequately 
Educated Workforce, Foreign Currency 
Regulation, Tax rates, Crime and theft, Poor 
Public Health dan Insufficient capacity to 
innovate. Dari 16 faktor tersebut, lima 
faktor menjadi penggangu utama bagi 
para investor yang ingin doing business 
di Indonesia yaitu: Inefficient Government 
Bureaucracy, Corruption, Inadequate supply 
of infrastructure, Access to financing dan 
Inflation (tabel 1).

Pertama, birokrasi menjadi masalah 
serius bagi para pebisnis yang 
ingin melakukan aktivitas bisnis di 
Indonesia. Sebagai contoh masalah 
perizinan di Indonesia lebih buruk dari 
Vietnam. Dari lima jenis izin usaha, 
empat di antaranya Vietnam mampu 
memberikan layanan yang lebih 
cepat dalam proses pengurusannya 
dibanding Indonesia. Lima jenis 
izin usaha tersebut antara lain: 
registrasi pajak, sertifikat tanah, izin 
mendirikan bangunan (IMB), tanda 
daftar perusahaan (TDP), dan sertifikat 
investasi. Registrasi pajak di Vietnam 
hanya membutuhkan waktu satu bulan, 
sedangkan di Indonesia dua bulan. 
Pengurusan sertifikat tanah di Vietnam 
membutuhkan waktu enam bulan, di 
Indonesia 36 bulan. Pengurusan IMB 
di Vietnam hanya memerlukan waktu 
satu bulan, di Indonesia hingga tiga 
bulan. Pengurusan TDP yang di Vietnam 
hanya memakan waktu tiga minggu, 
di Indonesia hingga dua bulan. Hanya 
dalam pengurusan Surat Persetujuan 
Investasi di Indonesia lebih cepat 
dibanding Vietnam, yaitu dua bulan 
berbanding tiga bulan (transformasi.
org). Walaupun pada tahun 2014, terjadi 
perbaikan skor pada birokrasi Indonesia 
yaitu menjadi 8.3 dari 15 pada tahun 

2013, namun buruknya birokrasi ini 
perlu menjadi prioritas utama untuk 
ditangani pemerintah apabila ingin 
mengundang lebih banyak investor 
melakukan aktivitas bisnis di Indonesia.

Kedua, korupsi merupakan masalah 
yang hangat di Indonesia, ditandai 
dengan banyaknya para pejabat 
pemerintah baik eksekutif, legislatif, 
bahkan yudikatif yang terjerat korupsi. 
Menurut Direktur Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa 
mengatakan hingga Juni 2015 KPK 
telah menangani 261 kasus korupsi 
pejabat negara. “KPK telah menangani 
kasus 81 orang anggota DPR/DPRD, 
14 gubernur, 48 bupati/wali kota, dan 
118 pejabat eselon,” papar Cahya pada 
acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi 
Pencegahan Korupsi dan Deklarasi 
Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala 
Daerah, di Makassar (antaranews.com).

Ketiga, buruknya kondisi infrastruktur 
bukan merupakan masalah baru 
dalam doing bisnis di Indonesia. Sejak 
krisis ekonomi melanda Indonesia 
pada tahun 1998-1999, masalah 
infrastruktur ini menjadi salah satu 
kelemahan perekonomian Indonesia, 
dan banyak mendapat sorotan dari dari 
para investor dan pengamat ekonomi. 
Buruknya kondisi infrastruktur 
Indonesia tercermin dari tertinggalnya 
kondisi infrastruktur Indonesia dari 
negara-negara ASEAN. Total ruas 
jalan tol Indonesia sejak tahun 1978 
baru ada sepanjang 750 kilometer 
tertinggal jauh dibandingkan dengan 
Malaysia yang telah memiliki 3.500 
kilometer. Indonesia baru memiliki 
18 pelabuhan samudera, sedangkan 
di Thailand setiap 50 kilometer 
panjang pantainya sudah ada satu 
pelabuhan besar. Padahal infrastruktur 
menjadi prasyarat bagi pertumbuhan 
ekonomi, karena peningkatan sarana 
infrastruktur sebesar satu persen 
mampu mendorong peningkatan PDB 
sebesar satu persen pula. Masalahnya, 
anggaran pembangunan infrastruktur 
Indonesia hanya mencapai lima persen 
dari PDB, lebih kecil dibandingkan 
dengan India yang mencapai tujuh 
persen dari PDB dan Cina hampir 10 

persen dari PDB (Ketua DPD RI, Irman 
Gusman, dalam Rapat Kerja Nasional 
Bidang Infrastruktur Kamar Dagang 
dan Industri Nasional dengan tema 
“Revitalisasi Infrastruktur Nasional” 
26/3/2013 di Jakarta). 

Keempat, akses ke lembaga keuangan 
merupakan masalah yang mengganggu 
investor dalam doing business di 
Indonesia. Saat ini, perbankan dan pasar 
modal sebagai sumber pembiayaan 
masih berada pada posisi ekslusif yang 
hanya bisa diakses oleh kelompok 
tertentu saja. Dari sisi perbankan, 
masalah prudensial yang menjadi acuan 
perbankan menyebabkan keterbatasan 
pelaku ekonomi yang bermodal 
lemah dan tidak memiliki agunan 
untuk mendapatkan pendanaan dari 
perbankan. Akibatnya pelaku ekonomi 
yang bisa mendapatkan akses ke 
perbankan adalah pelaku yang itu-itu 
saja dan sudah dikenal dengan baik 
oleh pihak perbankan. Pada sisi pasar 
modal juga sama saja, karena pasar 
modal Indonesia belum menunjukkan 
kedalamannya sebagai sumber 
penting pendanaan bagi pelaku usaha, 
selain dari perbankan. Hal ini juga 
tercermin dari masih dangkalnya posisi 
pasar modal Indonesia dibandingkan 
perbankan. Saat ini rasio dana yang 
dapat digali dari pasar modal yang 
hanya sekitar 45% dari PDB, masih jauh 
kalau dibandingkan dengan perbankan 
yang sudah mencapai 80%. Di ASEAN, 
posisi pasar modal Indonesia masih 
dibawah Singapura, Malaysia, bahkan 
dibawah Thailand. Namun, pasar modal 
Indonesia yang masih dangkal ini 
memiliki potensi untuk dikembangkan 
dimasa datang, seiring dengan 
makin banyaknya masyarakat yang 
berpendapatan menengah di Indonesia, 
yang tentunya akan mencari celah-
celah yang menguntungkan untuk 
melakukan investasi.

Kelima, inflasi sebagai salah satu 
indikator ekonomi makro juga masih 
menjadi faktor penggangu bagi pelaku 
ekonomi dalam doing business. Tingkat 
inflasi di Indonesia relatif masih tinggi 
walau sudah lebih baik dibandingkan 
dengan masa orde baru, dimana kala 
itu tingkat inflasi hampir selalu berada 
pada level dua digit. Inflasi yang tinggi 
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ini tentu saja menjadi salah satu 
pertimbangan penting para investor 
dalam doing business di suatu Negara. 
Tingkat inflasi yang cukup tinggi di 
suatu Negara, dan sifatnya sangat 
fluktuatif serta sulit diprediksi, dapat 
membuat pelaku bisnis berhitung 
dua kali untuk melakukan investasi di 
Negara tersebut. Hal ini wajar, karena 
inflasi yang buruk akan berdampak 
kepada kepada ketidakpastian tingkat 
keuntungan riel yang akan didapat oleh 
para investor. 

Pada tabel 3, terlihat tingkat inflasi di 
Indonesia semakin membaik dimana 
pada tahun 2015 tingkat inflasi adalah 
3.35% jauh menurun dari tahun 2013 
yang mencapai 8.38%. Kedepan, inflasi 
ini diharapkan tidak lagi menjadi faktor 
pengganggu utama dalam doing business 
di Indonesia.

Faktor-faktor Pengganggu dalam doing 
business di Negara-negara RCEP (non 
ASEAN).

Dari enam negara yang dievaluasi, 
korupsi menjadi masalah utama 
dalam doing business di Negara-
negara ASEAN, yaitu terjadi di lima 
Negara ASEAN, kecuali Singapura. 
Dari lima Negara tersebut, korupsi 
menduduki ranking pertama di empat 
Negara, kecuali satu Negara berada 
pada ranking dua, yaitu Vietnam. Skor 
tertinggi untuk korupsi adalah Thailand 
(21.4), diikuti Philipina (17.6), Malaysia 
(17.0), Indonesia (15.7), dan Vietnam 
(11.2).

Faktor kedua, adalah birokrasi 
pemerintah yang tidak efisien yaitu: 
Philipina (12.6), Malaysia (8.8), Indonesia 
(8.3), dan Vietnam (5.8). Faktor ini 
menyoroti birokrasi yang buruk dan 
berbelit-belit serta memerlukan 
waktu yang lama untuk mendapatkan 

pelayanan. Untuk kasus Indonesia, 
masalah birokrasi yang paling 
dikeluhkan adalah lamanya proses 
pembuatan izin usaha, baik izin dari 
kepala daerah, maupun izin dari 
kementerian lembaga.

Faktor ketiga adalah; kondisi 
infrastruktur yang tidak layak, 
yaitu: Philipina (15.9), Vietnam (8.0), 
dan Indonesia (7.5). Kalau kondisi 
infrastruktur Indonesia dianggap tidak 
layak, masih ada Negara ASEAN yang 
kondisi infrastrukturnya lebih tidak 
layak dari Indonesia yaitu Vietnam, 
dan Philipina. Kondisi infrastruktur di 
Philipina malah yang paling tidak layak 
di Asean. 

Faktor yang keempat adalah; akses 
kepada lembaga keuangan, yaitu: 
Vietnam (15.9), Indonesia (10.6), dan 
Malaysia (9.7). Sebagaimana juga di 
Indonesia, faktor ini menjadi faktor pada 
urutan keempat yang mengganggu 

Tabel 2. Perkembangan Inflasi Indonesia

Uraian  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015
Inflasi Tahunan   9.8   4.8   5.1   5.4   4.3   8.38  8.36   3.35
Target Bank 
Indonesia 

  5.0   4.5   5.0   5.0   4.5   4.5   4.5   4.0

  Sumber: Bank Indonesia.

Tabel 3. Faktor Pengganggu dalam doing business di enam negara RCEP (ASEAN)

Factors
Indonesia Malaysia Philipina Singapura  Thailand Vietnam Rata-rata

rank skor rank skor rank skor rank skor rank skor rank skor Skor
1. Corruption 1 15.7 1 17 1 17.6 14 0.1 1 21.4 2 11.2 13.83
2. Inefficient 

Government 
Bureaucracy

4 8.3 4 8.8 4 12.6 11 1.9 3 12.7 8 5.8 8.35

3. Inadequate 
supply of 
infrastructure

5 7.5 11 4.4 2 15.9 8 4.6 6 6.3 6 8 7.78

4. Access to 
financing

2 10.6 2 9.7 15 1.6 6 5 9 3.4 1 15.9 7.70

5. Inflation 3 9.5 6 6.4 9 3.8 2 20.5 14 0.3 9 5.6 7.68
 
Sumber: Financial Development Report, 2014.
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pelaku bisnis yang ingin doing business 
di ASEAN. Dibandingkan dengan 
Vietnam, Posisi Indonesia lebih baik, 
dan tidak begitu jauh posisinya dari 
Malaysia.

Faktor kelima adalah inflasi yang 
menjadi masalah serius di dua 
Negara yaitu Singapura (20.5), dan 
Indonesia (9.5). Masalah inflasi 
ini memang menjadi kendala di 
Indonesia sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya, walau tingkat inflasi di 
Indonesia akhir-akhir ini cenderung 
menurun. Agak mengejutkan kondisi 
inflasi di Singapura lebih buruk 
dari Indonesia, dan menjadi faktor 
pengganggu nomor dua di Singapura 
setelah aturan pembatasan buruh 
(28.2). 

Faktor-faktor Pengganggu dalam doing 
business di Negara-negara Anggota 
RCEP (non ASEAN).

Beberapa permasalahan dalam doing 
business di anggota RCEP non Asean 
adalah: Pertama, masalah aturan 
pembatasan buruh yaitu tiga negara 
yang terburuk kondisinya yaitu Australia 
(25.4), Jepang (18.7), dan Korea (11.9). 
Dengan kondisi seperti ini akan sulit 
sekali bagi tenaga kerja asing untuk 
memasuki bursa kerja di tiga Negara ini. 
Namun kalau dikaitkan dengan tingkat 
kemajuan ekonomi mereka, menjadi 
wajar kalau mereka sangat restriktif 
terhadap masuknya tenaga kerja dari 
luar.

Kedua adalah masalah birokrasi yang 
tidak efisien, terjadi ditiga negara yang 
masuk klasifikasi maju yang sebenarnya 
agak mengejutkan juga kalau masih 
ada birokrasi pemerintah yang tidak 
efisien. Kondisi birokrasi yang paling 
tidak efisien terjadi di Korea dengan 
skor (15.5), diikuti oleh New Zealand  
dengan skor (15.0) dan Jepang dengan 
skor (13.9).

Ketiga adalah negara dengan tingkat 
pungutan pajak yang tinggi yaitu Jepang 
dengan skor (26,0) plus tiga negara 
anggota persemakmuran yaitu Australia 
dengan skor (11.1), India dengan skor 
(8.7), dan New Zealand dengan skor 
(7.9).

Keempat, sulitnya akses ke lembaga 

keuangan yang masih menjadi 
masalah bagi para pebisinis yang ingin 
melakukan usaha di China dengan skor 
(15.8), Korea (13.9), New Zealand (10.8), 
dan India dengan (10.2). Untuk China 
dan India sebagai Negara berkembang 
kelihatannya masih wajar, tapi untuk 
New Zealand dan Korea agak sedikit 
aneh, karena kedua Negara tersebut 
merupakan Negara maju. 

Kelima, masalah yang terakhir yang 
menonjol dalam doing business di 
enam Negara anggota RCEP non 
ASEAN adalah kapasitas yang tidak 
memadai untuk melakukan inovasi. 
Jepang dengan skor tertinggi (15.2), 
New Zealand (12.4), dan Korea (7.8). 
Sebagaimana diketahui, bahwa pada 
level pertumbuhan yang sudah 
mencapai titik jenuh, perlu dilakukan 
inovasi atau temuan baru, tanpa itu 
maka akan terjadi suatu kondisi yang 
disebut dengan law of diminishing returns 
(Teori ini menyatakan bahwa: terjadinya 
penambahan satu faktor produksi 
sementara faktor produksi yang lain 
tetap (konstan) akan berakibat kepada 
terjadinya penurunan produksi). Negara 
maju seperti Jepang, Korea, dan New 
Zealand yang berada pada posisi puncak 
memerlukan inovasi teknologi untuk 
kembali merangsang pertumbuhan 
tinggi. Kalau tidak, maka perekonomian 
mereka dapat mengalami stagnasi 
bahkan kontraksi.

Penutup

Disetiap negara anggota RCEP yang 
diamati, faktor pengganggu dalam doing 
business berbeda-beda sesuai dengan 
kondisi ekonomi masing-masing. 
Khusus Indonesia, dari 16 faktor yang 
mengganggu para investor dalam doing 
business ada lima faktor yang masuk 
kategori sangat mengganggu yaitu: 
(i) Birokrasi Pemerintah yang tidak 
efisien, (ii) Korupsi, (iii) Ketersediaan 
infrastruktur yang kurang memadai, 
(iv) Akses ke lembaga keuangan, dan 
(v) Inflasi. Dalam rangka meningkatkan 
daya saing perekonomian Indonesia 
dalam rangka mengundang para 
investor untuk menanamkan modalnya 
di Indonesia, pemerintah perlu 
membenahi faktor-faktor pengganggu 
tersebut agar tidak menjadi 
penghambat bagi para investor untuk 

doing business di Indonesia.
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Purwokerto, sebuah kota di Jawa Tengah dan merupakan ibu kota dari kabupaten Banyumas, 
ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa sebagai kota yang indah karena berada di bawah kaki gunung 
Slamet, salah satu gunung berapi aktif di pulau Jawa, dengan wisata alam andalan Baturaden. 
Purwokerto selama ini dikenal oleh masyarakat luas sebagai kota penghasil makanan yang terbuat 
dari ubi atau ketela yang diolah menjadi makanan bercita rasa manis dan berwarna kecoklatan yang 
dikenal dengan sebutan Getuk Goreng. Di kota ini berdiri perguruan tinggi negeri yang mengabadikan 
nama pahlawan nasional, panglima TNI pertama dan panglima perang gerilya yang brilian, lahir 
dari keluarga sederhana, seorang aktivis Muhammadiyah dan guru ngaji serta madrasah, siapa 
lagi kalau bukan Jenderal Besar Soedirman. Yah, perguruan tinggi itu bernama Universitas Jenderal 
Soedirman (Unsoed). Masyarakat Purwokerto patut berbangga dengan keberadaan perguruan tinggi 
ini sehingga Purwokerto layak untuk disebut sebagai kota pelajar. 

Dari Kota 
Getuk Goreng 

Kulangkahkan 
Hidupku Di Negeri 

Sakura
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Dari kota ini pulalah telah lahir 
manusia-manusia sukses, yang 
mewarnai sejarah bangsa ini. Wilayah 
karesidenan Banyumas banyak 
melahirkan tokoh-tokoh nasional yang 
berjasa besar terhadap bangsa dan 
negara ini. Banyak para petinggi militer 
semasa pra dan pasca kemerdekaan 
terlahir dari wilayah ini. Oleh karena 
itu, tidaklah berlebihan jika kapasitas 
sumber daya manusianya mempunyai 
karakter yang gigih, tekun, ulet dan 
cerdas.

Jika melihat potensi Banyumas, bisa 
dikatakan bahwa perkembangan kota 
ini ditopang oleh kegiatan perdagangan. 
Semakin maju perdagangan suatu kota, 
semakin berkembang dan makmur kota 
tersebut. Salah satu pedagang sukses 
di Purwokerto adalah H. Soetarno dan 
istrinya Hj. Sutilah. Dari pernikahan 
mereka lahirlah 3 orang putra dan anak 
pertama dari pasangan ini adalah Tokoh 
Inspirasi pada Edisi Warta Fiskal saat 
ini, yaitu Dr. Wawan Juswanto. Lahir di 
Purwokerto pada 17 Pebruari 1972 pada 
hari Kamis Legi, Wawan menghabiskan 
masa kecil hingga lulus kuliah di tanah 
kelahirannya tersebut. Menempuh 
pendidikan di SDN Kranji V, SMPN 1 
dan SMAN 1 Purwokerto, pada tahun 
1990 melanjutkan kuliah di Jurusan 
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 
Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal 
Soedirman Purwokerto,  Wawan meraih 
gelar Sarjana Ekonominya pada tahun 
1995.

Selepas kuliah,  Wawan mengadu nasib  
mengikuti seleksi CPNS dan diterima 
di Badan Analisa Keuangan Moneter 
(BAKM) Departemen Keuangan 
tahun 1997 dan menjadi pelaksana 
di Biro Analisa Keuangan Moneter, 
BAKM, Depkeu dari tahun 1997-2001. 
Semangat untuk meraih cita-cita yang 
tinggi tidak pernah padam pada diri pria 
penggemar PC games dan olah raga 
biliar ini. Terbukti, pada tahun 2001-
2003, berhasil  mendapatkan beasiswa 
dari PPSDM, BPLK, Departemen 
Keuangan untuk menempuh pendidikan 
masternya pada Economic Development 
Policy & Management, Graduate School 
of International Development, Nagoya 
University, Jepang. Setelah meraih gelar 
S2, kembali menjadi Pelaksana untuk 
beberapa saat dan kemudian mendapat 

kepercayaan untuk dipromosikan 
menjadi pejabat eselon 4 pada tahun 
2003/2004. Selama beberapa tahun 
bertugas menangani beberapa 
isu ekonomi makro seperti inflasi, 
BOP, ekspor impor, dan kemiskinan, 
pada tahun 2006 sekali lagi berhasil 
mendapatkan beasiswa untuk 
melanjutnya studi doktoralnya, kali 
ini dari Monbukagakusho Scholarship di 
kampus yang sama. 

Tentu ada alasan yang melatarbelakangi 
untuk mengambil jurusan/konsentrasi 
pada studi  di bidang ekonomi. Seperti 
yang Wawan tuturkan, mengambil 
kuliah ekonomi sebetulnya bukan cita-
cita awal, sehingga pada saat SMA dia 
masuk ke jurusan Fisika (A1). Saat itu 
terdapat 4 jurusan di SMA yaitu jurusan 
Fisika (A1), Biologi (A2), Sosial (A3) dan 
Budaya (A4). Pada waktu itu jurusan 
ekonomi (sosial) masih dipandang 
sebelah mata oleh sebagian besar 
siswa A1.  Namun, setelah menjadi 
mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan 
belajar ilmu ekonomi, ternyata cukup 
bisa menikmatinya. Dan sejak bekerja 
di Badan Analisa Keuangan Moneter 
(BAKM) Departemen Keuangan, muncul 
kesadaran bahwa ilmu ekonomi 
cakupannya sangat luas dan ilmu ini 
apabila diterapkan dengan baik akan 
memberikan manfaat positif bagi 
banyak orang. Lebih dari itu, untuk 
memperdalam ilmu ekonomi, Wawan 
melanjutkan pendidikan S2 dan S3 
di Jepang. Melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi merupakan 
cita-citanya sejak dulu karena 
didasari keyakinan bahwa hal ini akan 
menunjang karir dan masa depan yang 
lebih baik. 

Masih terkait dengan karir tokoh kita ini, 

sebulan setelah kembali dari kuliah S3 
dia diangkat kembali menjadi pejabat 
eselon 4 dan tahun 2011 dipromosikan 
menjadi Kepala Bidang Evaluasi 
Kebijakan Pendapatan Negara, pada 
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara 
(PKPN), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
Kementerian Keuangan. Pada saat 
itu, Kepala BKF menugaskan Wawan 
untuk membuat PKPN lebih bernuansa 
“makro”.  Kurang lebih setelah 4 
tahun bertugas di PKPN, pada bulan 
April 2015, dimutasi menjadi Kepala 
Bidang Multilateral Pusat Kebijakan 
Pembiayaan Perubahan Iklim dan 
Multilateral (PKPPIM), BKF. Penugasan 
kali ini memperkaya pengalaman kerja 
Wawan dengan banyak menangani 
isu-isu internasional. Setelah 8 bulan 
menjadi Kabid Multilateral, Wawan 
lolos seleksi untuk bekerja di Asian 
Development Bank Institute (ADBI) dan 
memulai tugasnya di ADBI Tokyo sejak 
Januari 2016, sebagai senior economist 
di capacity building and training (CBT) 
department, ADBI di Tokyo. Tugas 
utamanya adalah sebagai task manager 
untuk menyelenggarakan CBT event 
bagi policy makers dari developing 
countries anggota ADB. Cakupan 
tugasnya mulai dengan pemilihan 
topik yang sesuai dengan kebutuhan 
stakeholder, mendesain program, 
memilih narasumber yang tepat, 
mengundang peserta, berkolaborasi 
dengan lnstitusi lain, sampai dengan 
pelaksanaan, laporan dan evaluasi.

There is no best way to a job, there is 
always a better way. Iringilah usahamu 
dengan doa. Bila ada hajat selalu 
minta didoakan oleh 3 orang ibu: ibu 
kandung, ibu dari anak-anak (istri) 
dan ibu dari istri (mertua) menjadi 
motto atau semboyan hidupnya. Pria 
pengagum Mr. Muhammad Yunus 
pemenang Nobel perdamaian tahun 
2006 ini tidak pernah ketinggalan untuk 
mengaplikasikan motto hidupnya 
tersebut sehingga kita bisa melihat 
bagaimana perjalanan karirnya yang 
cemerlang hingga mewakili Indonesia 
sebagai senior economist, di ADBI 
Tokyo, Jepang, dimana tidak setiap 
orang mampu meraih posisi tersebut. 
Mengapa dia sangat mengagumi peraih 
nobel perdamaian dari Bangladesh ini? 
Kekagumannya muncul karena sangat 
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terkesan dengan perjuangan pemenang 
Nobel perdamaian tahun 2006, Mr. 
Muhammad Yunus. Pertanyaan yang 
muncul di benaknya adalah kenapa 
dengan mendirikan Grameen Bank, 
yang dikhususkan untuk menyediakan 
kredit bagi masyarakat miskin, tapi Mr. 
Yunus justru mendapat hadiah Nobel 
perdamaian? Dari transcript speech pada 
saat acara penganugerahan Nobel Prize 
di bawah inilah yang memunculkan 
kesan dan rasa kagum terhadap 
tokoh penggerak ekonomi kerakyatan 
tersebut: 

I believe terrorism cannot be won over 
by military action. Terrorism must be 
condemned in the strongest language. 
We must stand solidly against it, and 
find all the means to end it. We must 
address the root causes of terrorism to 
end it for all time to come. I believe that 
putting resources into improving the lives 
of the poor people is a better strategy 
than spending it on guns.

Keberhasilan karir, tentu tidak lepas 
dari usaha dan peran orang-orang 
terdekatnya. Prinsip yang ditekankan 
oleh orang tuanya adalah berusaha 
dan berdoa. Berbuat baik kepada 
sesama dan hidup sederhana. Dalam 
mendidik anak-anaknya, Wawan ingin 
mewariskan ilmu bagi anak-anaknya, 
ilmu yang bermanfaat baik di dunia 
maupun di akhirat dengan menyediakan 
fasilitas untuk anak-anak agar 
mendapatkan ilmu tersebut. 

Kehidupan tentunya penuh warna, 
kadang bahagia kadang sedih, penuh 
lika-liku dan misteri. Tidak semua 
kehidupan terasa pahit, tidak semua 
kehidupan selalu manis. Masa itu silih 
berganti, dipergilirkan oleh Allah SWT 
agar manusia berfikir. Bagi pria yang 
pernah bercita-cita menjadi Insinyur 
Teknik Sipil ini, ada satu kehidupan 
yang sangat berkesan dan selalu 
diingatnya. Banyak pengalaman yang 
berkesan, tapi satu hal yang selalu dia 
ingat dan membuatnya sangat gembira 
waktu itu adalah ketika dia dinyatakan 
lulus S3 pada tgl 17 Februari 2010 
tepat saat ulang tahunnya yang ke 
38, dan istri tercintanya menyiapkan 
syukuran  setelah selesai sidang 
terbuka dengan mengundang rekan-
rekan untuk makan bersama, di ruang 

kerja/belajarnya di kampus. Acara 
tersebut dibuat seperti kejutan ulang 
tahun, setelah selesai sidang, masuk 
ke ruang belajar, tanpa tahu kondisi di 
dalam ruangan sudah tersedia berbagai 
hidangan dan ditunggu oleh banyak 
sekali rekan-rekan yang mengucapkan 
selamat ulang tahun dan selamat atas 
keberhasilannya mempertahankan 
disertasi.

Setelah bertahun-tahun menuntut 
ilmu dan bermukim di Jepang, Wawan 
tentunya sangat memahami bagaimana 
karakter dan budaya masyarakat 
Jepang, apa kelebihan dan kekurangan 
mereka jika dibandingkan dengan 
masyarakat Indonesia. Menurutnya 
kelebihan sebagian besar masyarakat 
Jepang adalah dapat menerapkan 
budaya bersih, tertib, disiplin, bekerja 
keras, saling menghormati dan 
menghargai dengan sangat baik 
dalam kehidupan sehari-hari. Namun, 
orang Jepang jarang menyampaikan 
secara langsung ketidaksetujuan atau 
ketidaksukaan mereka secara verbal, 
tapi akan ditunjukkan melalui sikap 
mereka. Inilah salah satu kekurangan 
yang mereka miliki. Kunci sukses Jepang 
adalah human resource development, 
melalui pembentukan karakter yang 
kuat. Tidak semua orang Jepang pandai 
secara akademik tapi hampir semua 
orang Jepang (mungkin lebih dari 95%) 
mempunyai karakter sebagaimana 
tersebut di atas. Inilah kunci 
keberhasilan mereka. 

Setelah berkarir selama beberapa tahun 
di BKF, Wawan memberikan kesan 
dan pesannya untuk BKF. Menurutnya 
beban kerja di BKF sangat berat dan 
banyak sehingga sebaiknya BKF 
perlu lebih fokus dengan tugas dan 
fungsinya. Meskipun dalam banyak 
kasus, BKF tidak dapat menolak 
penugasan yang mungkin sebetulnya 
tidak terlalu relevan dengan tusi BKF, 
namun sarannya adalah agar BKF 
memberikan prioritas utama bagi 
penyelesaian tugas yang sesuai dengan 
tusinya. Menurut Wawan, setiap 
bertemu dengan seseorang, baik dari 
dalam maupun luar negeri, yang pernah 
berkecimpung dengan isu-isu ekonomi 
dan pembangunan di Indonesia, 
sebagian besar dari mereka mengenal 

BKF dan memberikan kesan positif. Hal 
ini menjadi salah satu indikator bahwa 
peran BKF cukup signifikan baik bagi 
stakeholder maupun bagi perekonomian 
Indonesia. 

Menurutnya Wawan kemajuan sebuah 
organisasi sangat ditentukan oleh 
kualitas SDM. Oleh karenanya program 
BKF untuk memberikan kesempatan 
seluas-luasnya kepada staf untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi maupun mengikuti 
kursus-kurus yang diselenggarakan baik 
di dalam maupun di luar negeri perlu 
terus untuk dilanjutkan. Menurutnya 
kualitas maupun kuantitas fasilitas 
sarana dan prasana kerja di BKF sudah 
cukup memadai, tentu akan lebih 
baik kalau dapat ditingkatkan lagi. 
Program Kemenkeu maupun BKF untuk 
melakukan mutasi atau promosi staf/
pejabat secara berkala menurutnya juga 
perlu dilanjutkan. 

Untuk menginspirasi semangat kaum 
muda di lingkungan BKF, Wawan juga 
memberikan saran dan masukan bagi 
kemajuan karir generasi muda di BKF. 
Menurutnya tidak ada hal yang sifatnya 
instan, dibutuhkan waktu, ketekunan 
dan semangat untuk mencapainya. 
Ada sebagian generasi muda di BKF 
yang kadang merasa iri dengan 
keberhasilan/posisi orang lain yang 
notabene lebih senior. Bisa dimaklumi 
rasa iri adalah salah satu sifat manusia, 
namun rasa iri tersebut akhirnya justru 
menghambat kemajuannya sendiri. 
Tidak perlu merasa iri, tapi justru 
keberhasilan seseorang dapat dijadikan 
tolak ukur. Prinsip yang dipegangnya 
adalah “kalau dia bisa mencapai level 
itu, saya juga bisa”. Pengembangan 
kualitas diri sangat dibutuhkan untuk 
menunjang karir seseorang. Hal ini 
dapat dilakukan dengan melanjutkan 
ke pendidikan yang lebih tinggi, 
mengikuti berbagai training, menulis 
paper, dan yang sangat penting bekerja 
dengan senang hati. Kepandaian, 
gelar pendidikan yang tinggi memang 
diperlukan, tapi kemauan untuk bekerja, 
loyalitas, kejujuran, hubungan sosial 
dan pencapaian kinerja yang baik 
menjadi faktor penting bagi kesuksesan 
seseorang. Tentu, sekali lagi, jangan 
lupa untuk selalu tetap berdoa.

INSPIRASI
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Jakarta, (17/5): Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal yang menjadi narasumber dalam panel diskusi sesi 
pertama, menjelaskan tentang strategi dan kebijakan untuk 
meningkatkan pembangunan infrastruktur dan keuangan 
inklusif di Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa 
dibutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan 
infrastruktur Indonesia selama lima tahun ke depan. Salah 
satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dana 
tersebut adalah dengan pembiayaan yang berasal dari 
sukuk. Sukuk dilihat semakin potensial setelah beberapa 
waktu lalu penjualannya berhasil mencapai nilai sebesar 
USD 9,5 juta. Disisi lain, pemerintah juga terus berupaya 
untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam system 
perbankan dan keuangan di Indonesia. Salah satu cara 
yang dilakukan adalah  dengan mentransfer dana kepada 
masyarakat miskin dengan mekanisme non-tunai. Beberapa 
program yang sudah dan masih berjalan diantaranya transfer 
dana untuk program siswa miskin, keluarga harapan, dan 
program simpanan keluarga sejahtera. 

Presentasi kedua, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, 
Sarjito, menyampaikan walaupun sukuk memiliki potensi 
sebagai alternative pendanaan, namun ada beberapa 
tantangan yang dihadapi Indonesia untuk meningkatkan 
penjualan sukuk seperti pemahaman masyarakat yang masih 
terbatas tentang sukuk, upaya dan biaya yang dibutuhkan 
untuk penerbitan sukuk cukup besar, dan belum jelasnya 
regulasi tentang sukuk terutama batasan di sisi perpajakan 
yang membuat para investor ragu.

Sesi pertama ditutup dengan presentasi dari Waled Abdullah, 
Direktur IDB, yang menjelaskan tentang perkembangan 
infrastruktur dan keuangan inklusif di Negara-negara anggota 
IDB.

Sesi kedua yang mengangkat topic “innovation for sukuk 
issuance” menghadirkan regulator dan pelaku industry 
perbankan syariah. Robert Pakpahan, Direktur Jenderal 
Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kemenkeu, berlaku 
sebagai narasumber pertama. Dalam presentasinya 
yang berjudul “retail sukuk; Indonesia experience”, Robert 
mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara pioneer 
yang menerbitkan retail sukuk. Lebih lanjut ia mengatakan 
bahwa instrumen tersebut cukup diminati di Indonesia. Hal 
ini terbukti dengan penjualan sukuk seri SR 008 dengan nilai 
outstanding mencapai USD 9,5 juta.

Narasumber kedua dari Malaysia, Rafe Haneef, CEO CIMB 
Islamic, memaparkan tentang “retail sukuk: the experience 
of Malaysia”. Ia mengatakan bila pasar sukuk di Malaysia 
terbilang cukup baik. Beberapa hal yang telah dilakukan 
untuk mendorong pertumbuhan pasar sukuk disana antara 
lain, membuat regulasi pajak yang jelas dan memberikan 
kemudahan penerbitan sukuk. Terakhir, Adil Babiker dari 
ICIEC menjelaskan tentang “sukuk based on solution on Islamic 
financing”.

Pada sesi ketiga, tema yang diangkat adalah “sukuk issuance 
for infrastructure financing”. Narasumber yang hadir dalam 
panel yaitu Isa Rahmatarwata, Staff Ahli Bidang Kebijakan 
Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kemenkeu; Dato’ Noorizah 
Hj Abd Hamid, CEO Plus Malaysia, dan Neill D. Miller, Global 
Head of Islamic Finance, Linklaters. Sejalan dengan yang 
sampaikan oleh Suahasil Nazara, Isa Rachmatarwata juga 
sepakat bahwa sukuk dapat dijadikan alternatif pembiayaan 
infrstruktur di Indonesia. Salah satu manfaat yang didapatkan 
dengan menggunakan sukuk sebagai pembiayaan ialah pasar 
sukuk yang lebih besar sehingga potensi pembiayaan yang 
akan diperoleh cukup besar. (is/atn)

Seminar Sidang IDB ke-41:  
Peran Sukuk dan Tantangannya dalam Pembiayaan Infrastruktur
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Anggaran infrastruktur selalu meningkat dari tahun ke tahun. 
Seperti dapat terlihat pada gambar 1, dimana lonjakan besar 
terjadi pada tahun 2015 seiring keberhasilan Pemerintah 
mengalihkan belanja non produktif seperti subsidi BBM ke belanja 
infrastruktur. Pada tahun 2016, belanja infrastruktur dianggarkan 
sebesar Rp317 triliun, atau hampir 3 kali lipat dibanding tahun 
2011.

Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Kementerian Perhubungan merpukaan 2 
Kementerian dengan anggaran infrastruktur 
terbesar, untuk tahun 2016 masing-masing 
memiliki Rp176,4 triliun dan Rp101,7 triliun.

Gambar 1. Anggaran Infrastruktur 2011-2016

Gambar2. Total Kebutuhan Infrastruktur

Pada skenario moderat, diperkirakan Rp4976 
triliun dibutuhkan untuk membiayai proyek-
proyek infrastruktur dalam jangka waktu 
2015-2019. Biaya sebesar itu, Pemerintah 
(Pusat dan Daerah) diprediksi hanya akan 
mampu memenuhi 40% dari total kebutuhan, 
selebihnya diharapkan dapat terpenuhi 
melalui kontribusi swasta dan BUMN. 

Target Infrastruktur 2016

Rasio elektrifikasi 90,15% Jalan 768,7 km & 
 Jembatan 8.051,7 km

Rusun 11.642 Embung & penampungan air 387 buah 
jaringan irigasi

4976 
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Aanwijzing  
adalah sebuah tahap dalam metode pemberian penjelasan 
tentang pasal-pasal dalam rencana kerja, syarat-syarat, 
dan gambar tender. Tahapan Aanwijzing ini adalah sesi tanya 
jawab antara calon kontraktor dengan pemilik proyek dan 
para konsultan sebagai acuan untuk membuat perjanjian 
penawaran.

Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi 
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang 
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, 
untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 
Indonesia.

Bioenergi 
adalah energi terbarukan yang didapatkan dari sumber 
biologis, umumnya biomassa. Biomassa adalah bahan organik 
yang menyimpan energi cahaya matahari dalam bentuk 
energi kimia. Biomassa sebagai bahan bakar umumnya 
berupa kayu, limbah industri kayu, jerami, dan hasil pertanian 
seperti tebu yang dapat diolah menjadi bahan bakar. Dalam 
definisi yang lebih sempit, bioenergi adalah sinonim dari 
biofuel, yang merupakan bahan bakar turunan dari sumber 
biologis. Dalam cakupan yang lebih luas, bioenergi mencakup 
juga biomassa. Bioenergi adalah energi yang dihasilkan dari 
biomassa, tetapi bioenergi bukanlah biomassa itu sendiri.

Elektrifikasi  
adalah proses powering menggunakan listrik biasanya 
berhubungan dengan pengisian daya yang berasal dari 
sumber luar. Dalam arti luas, seperti sejarah teknologi dan 
sejarah ekonomi. Rasio elektrifikasi menandakan tingkat 
perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik 
dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara.

Fiscal space  
adalah ruang gerak pemerintah mengalokasikan dana untuk 
investasi dan pembangunan, ruang gerak akan semakin 
terbatas apabila proporsi anggaran belanja negara yang 
bersifat mengikat seperti mandatory spending ini lebih besar 
daripada yang tidak mengikat.

Energi Geothermal  
merupakan sumber energi terbarukan berupa energi 
thermal (panas) yang dihasilkan dan disimpan di dalam 
inti bumi. Istilah geothermal berakar dari bahasa Yunani 
dimana kata, “geo”, berarti bumi dan, “thermos”, berarti 
panas, menjadi geothermal yang juga sering disebut panas 
bumi. Energi panas di inti bumi sebagian besar berasal dari 
peluruhan radioaktif dari berbagai mineral di dalam inti 
bumi. Energi geothermal merupakan sumber energi bersih 
bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil karena sumur 
geothermal melepaskan sangat sedikit gas rumah kaca yang 
terperangkap jauh di dalam inti bumi, ini dapat diabaikan bila 
dibandingkan dengan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan 
oleh pembakaran bahan bakar fosil

Global Competitiveness Index 
adalah ukuran daya saing setiap negara dengan mengunakan 
126 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar yaitu 
kelembagaan, infrastruktur, lingkungan makro ekonomi, 
pendidikan dasar dan kesehatan, pendidikan tinggi dan 
pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, 
pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran 
pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Logistic Performance Index (LPI)  
adalah, tolok ukur kinerja logistik yang sederhana, dengan 
LPI ini akan mencerminkan dalam perspektif global, 
apakah sebuah negara terkoneksi secara global. LPI diukur 
berdasarkan enam indikator yaitu: efisiensi proses clearance 
(bea cukai) (kecepatan, kemudahan dan terukur secara 
formal), kondisi infrastruktur perdagangan dan transportasi 
(pelabuhan, perkeretaapian, jalanan dan teknologi 
informasinya), kemudahan mencari kapal pengakutan barang, 
kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemudahan proses 
pelacakan dan penelusuran barang, dan ketepatan waktu.

Special Purpose Vehicle (SPV)  
adalah perusahaan tanpa kegiatan bisnis secara aktif atau 
aset bernilai signifikan. Perusahaan cangkang tidak selalu 
berasosiasi dengan usaha-usaha ilegal atau tidak sah, karena 
seringkali mereka berguna untuk startup yang potensial. 
Selain itu, mereka dapat bertindak sebagai penghindaran 
pajak untuk bisnis yang sah.

Glosarium

GLOSARIUM
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Raja T imur Lenk menghadiahi Nasrudin seekor keledai. 
Nasrudin menerimanya dengan senang hati. Tetapi Timur 
Lenk berkata,

“Ajari keledai itu membaca. Dalam dua minggu, datanglah 
kembali ke mari, dan kita lihat hasilnya.”

Nasrudin berlalu, dan dua minggu kemudian ia kembali ke 
istana. Tanpa banyak bicara, Timur Lenk menunjuk ke sebuah 
buku besar. Nasrudin menggiring keledainya ke buku itu, dan 
membuka sampulnya.

Si keledai menatap buku itu, dan tak lama mulai membalik 
halamannya dengan lidahnya. Terus menerus, dibaliknya 
setiap halaman sampai ke halaman akhir. Setelah itu si 
keledai menatap Nasrudin.

“Demikianlah,” kata Nasrudin, “Keledaiku sudah bisa 
membaca.”

Timur Lenk mulai menginterogasi, “Bagaimana caramu 
mengajari dia membaca ?”

Nasrudin berkisah, “Sesampainya di rumah, aku siapkan 
lembaran-lembaran besar mirip buku, dan aku sisipkan biji-
biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-
balik halam untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia 
terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan 
benar.”

“Tapi,” tukas Timur Lenk tidak puas, “Bukankah ia tidak 
mengerti apa yang dibacanya ?”

Nasrudin menjawab, “Memang demikianlah cara keledai 
membaca; hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti 
isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, 
berati kita setolol keledai, bukan ?” 

RENUNGAN

Nasrudin Hoja  
dan Keledai Raja



Telah Terbit
Buku Menakar Kinerja Perusahaan 
Pembiayaan ini dapat menjadi salah 
satu acuan dalam mengenali dan 
mempelajari berbagai aspek dalam 
industri pembiayaan dari sisi kinerja 
Perusahaan dan risiko yang dikelola. 
Pembahasan dalam buku ini secara 
komprehensif mencakup kegiatan usaha 
Perusahaan Pembiayaan, tingkat risiko 
dan penilaian tingkat risiko, kesulitan 
keuangan Perusahaan Pembiayaan serta 
isu-isu lainnya terkait Perusahaan 
Pembiayaan. Buku ini diharapkan  
dapat memberikan pencerahan 
bagi mereka yang  
berkecimpung di industri  
pembiayan maupun yang 
 berminat mendalami  
industri pembiayaan, dimana  
para pelaku di industri pembiayaan 
diharapkan mampu menerapkan  
prinsip kehati-hatian  
dalam menjalankan bisnisnya.

Disclaimer 
 

Pandangan, gagasan, atau ide yang termuat dalam majalah  ini bukanlah  
representasi dari pikiran atau kebijakan yang keluar dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian 

Keuangan RI, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional penulis
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