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Perlambatan ekonomi bukan global merupakan masalah baru 
karena sudah sering terjadi. Pemerintah Indonesia sudah 
memiliki banyak pengalaman dalam merespon perlambatan 
ekonomi global. Biasanya pemerintah merespon dengan 
kebijakan fiskal atau kebijakan ekonomi atau kombinasi 
kedua kebijakan tersebut. Dalam kasus yang dikaterikan 
krisis, pemerintah merespon dengan mengeluarkan kebijakan 
dalam bentuk paket.  

Pada era pemerintahan Jokowi-JK, perlambatan ekonomi per-
tumbuhan dunia masih berlanjut. Perekonomian AS, Eropa, 
dan juga China dan Jepang, belum  pulih benar. Pemerintahan 
baru ini harus melakukan kerja ekstra keras untuk mengatasi 
persoalan-persoalan domestik, tidak saja urusan ekonomi, 
tetapi juga urusan nonekonomi seperti politik, pendidikan, 
dan persoalan-persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Daya terobos APBN terba-
tas kerena penerimaan negara yang tidak mencapai target 
harus didiskon dengan berbagai pengeluaran yang bersifat 
mandatory. Banyak waktu Presiden dan para Menteri tersita 
untuk mengatasi persoalan-persoalan politik dalam negeri 
yang sedikit banyak mengerem perhatian pemerintah untuk 
memperbaiki sendi-sendi ekonomi. Masalah Freeport, Pelindo 
II, hingga kepengurusan-kepengurusan beberapa partai politik 
besar, adalah beberapa kejadian penting yang menguras 
waktu pemerintah. Di bidang ekonomi, ada banyak persoa-
lan domestik yang sangat pelik. Presiden Jokowi memimpin 
langsung semangat “kerja-kerja-kerja” dan diikuti oleh para 
Menterinya. Beberapa Menteri di bidang perekonomian 
seperti Menteri Keuangan, Menteri Pekrerjaan Umum dan 
PR, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Perta-
nian, Menteri Kelautan dan perikanan, dan tentunya para 
Menteri Koordinator, hampir tidak memiliki waktu untuk 
istirahat. Fokus mereka adalah bagaimana membenahi iklim 
investasi, bagaimanan menjaga stabilitas harga-harga bahan 
kebutuhan pokok, bagaimana mempercepat proyek-proyek 
infrastruktur strategis, bagaimana memberdayakan ekonomi 
untuk golongan ekomomi kecil dan menengah, bagaimana 
memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha, dan 
bagaimana merubah mindset pengelolaan SDA, dari commod-
ity bese ke value added base. 

Memperhatikan persoalan yang dihadapi demikian kompleks, 
di sisi lain perkembangan ekonomi Amerika Serikat  dan 
Tiongkok serta harga komoditas dunia masih sulit diprediksi,   
Presiden Jokowi menerapkan jurus “paket kebijakan ekonomi 
banyak jilid”. Hingga November 2015, sudah terbit 5 jilid paket 
kebijakan ekonomi. Presiden Jokowi memastikan bahwa 
paket kebijakan ekonomi pemerintah (yang bersinergi dengan 
BI dan OJK) akan terus berlanjut, ada signal bahwa jumlah 
paket kebijakan itu bisa sampai 100. Paket Kebijakan Eko-
nomi I fokus membenahi berbagai regulasi yang menghambat  
daya saing industri, penyelesaian masalah tata ruang,  dan 
percepatan pengadaan barang dan jasa.  Paket kebijakan 
ekonomi jilid 2 fokus pada deregulasi dan debirokratisasi 

peraturan untuk mempermudah investasi, baik penanaman 
modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal 
asing (PMA). Paket kebijakan ekonomi jilid 3, pemerintah 
menurunkan tarif energi sehingga dapat memangkas biaya 
produksi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerin-
tah juga memperluas sasaran penerima kredit usaha rakyat 
(KUR) untuk menggerakkan sektor riil melalui usaha mikro, 
kecil, dan menengah/UMKM. Paket kebijakan ekonomi jilid 
4, pemerintah menjamin sistem pengupahan para pekerja 
atau buruh nantinya tidak masuk dalam kategori upah murah 
dan akan ada kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan paket 
kebijakan ekonomi jilid 5, pemerintah memberikan keringanan 
pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan yang melakukan 
revaluasi aset perusahaan, baik di Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) maupun pihak swasta. Makna di balik demikian 
banyaknya paket kebijakan ekonomi tersebut adalah ingin 
memberikan kesan kuat kepada masyarakat dan pelaku 
usaha bahwa pemerintah punya niat melakukan transformasi 
fundamental ekonomi nasional. Komitmen ini akan mening-
katkan kepercayaan investor terahadap arah pembangunan 
ekonomi ke depan.

Apapun hebatnya suatu paket kebijakan ekonomi, selalu 
ada saja diwarnai kritik, yang mungkin saja muncul dari cara 
pandang yang berbeda. Ada yang mengkritik bahwa paket 
kebijakan banyak jilid merefleksikan pemerintah kurang fokus, 
mana yang menjadi prioritas tinggi, mana yang prioritas ren-
dah atau sedang. Kondisi ini   membuat dunia usaha menjadi 
bingung, mana usaha yang harus didahulukan dan mana 
yang dibelakangkan. Para pengkritik berpendapat, pemerintah 
harus membuat suatu paket kebijakan membuahkan hasil 
dan dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Kesuksesan 
ini menjadi peta jalan yang terukur bagi pemerintah untuk 
melanjutkan paket kebijakan ekonomi berikutnya. 

Apapun kritiknya,  pemerintah perlu mendengar.dari sudut 
pandang bernegara, makna dibalik kritik masyarakat adalah 
mereka ingin menawarkan gagasan untuk bersama-sama 
pemerintah mengatasi persoalan ekonomi. Mereka ingin ada 
percepatan perbauikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan 
kesejahteraan masyarakat.  Mereka ingin daya beli masyara-
kat tidak dibebani oleh pengeluaran-pengeluaran yang tidak 
perlu. Mereka ingin ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh dan 
memberikan kebahagiaan kepada banyak penduduk, bukan 
kebahagian untuk sekelompok masyarakat tertentu. Mereka 
ingin kesejangan ekonomi pada berbagai lapisan masyara-
kat harus bisa dipersempit. Perlambatan ekonomi jangan 
membatasi semangat dan daya juang kita untuk membuat 
perekonomian negeri ini tumbuh dan mensejehterakan rakyat 
Indonesia yang lebih banyak lagi. Demikian editorial, dan sela-
mat membaca. Syahrir Ika

Merespon Perlambatan 
Ekonomi Global
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti Pada Badan Kebijakan  Fiskal

Terdapat perdebatan mengenai pentingnya menentukan daya saing suatu negara dalam 
konteks tataran global.  Perdebatan tersebut terkait dengan apakah daya saing merupakan 
penentu kemakmuran suatu negara atau sebaliknya, daya saing merupakan pendorong 
produktivitas.  Tan dan Amri (2013) berpendapat bahwa dalam mengukur daya saing terdapat 
dua jenis pengukuran yang sering digunakan, yaitu World Competitiveness Yearbook (WCY) dan 
Global Competitiveness Report (GCR). Kedua pengukuran ini memiliki orientasi yang  
berbeda. Sebagai contoh, GCR menggunakan indeks sebagai alat ukur penggunaan input  
untuk menghasilkan output berupa PDB per kapita, sedangkan WCY  menggunakan indeks 
daya saing sebagai gambaran umum bagaimana terbentuknya daya saing .

Meningkatkan  
Daya Saing  
Indonesia  
Melalui  
Paket Kebijakan Ekonomi
Yuventus Effendi*)

Berdasarkan indeks daya saing global 
(Global Competitiveness Index), peringkat 
daya saing Indonesia untuk periode 
2015-2016 mengalami penurunan 
apabila dibandingkan dengan periode 
sebelumnya. Sebagai contoh, pada 
periode 2015-2016, Indonesia berada 
pada peringkat ke-37 dari 140 negara 
dengan total nilai 4,52 dari 7. Sedang-

kan pada periode 2014-2015, Indonesia 
mendapat peringkat ke-34 dengan nilai 
4,57 (Grafik 1). 

Faktor Penentu Daya Saing 

Terlepas dari posisi Indonesia dalam 
daya saing global, indeks yang diberikan 
baik oleh WCY maupun GCR merupakan 
salah satu tolak ukur untuk mengetahui 

sudah sejauh mana pemerintah telah 
mendorong peningkatan daya saing 
Indonesia. Grafik 1 menunjukkan bahwa 
sebenarnya dalam beberapa tahun 
terakhir, peringkat Indonesia mengalami 
kenaikan dan penurunan. Berubahnya 
daya saing Indonesia ini tentu tidak 
terlepas dari komponen penyusun GCI 
yang terdiri dari 3 pilar besar yaitu Basic 

http://msports.net/
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Requirement, Efficiency Enchancer, dan 
Innovation & Sophistication  
seperti ditampilkan pada Grafik 
2. Ketiga pilar ini kemudian dirinci 
lagi menjadi 11 indikator. Sehingga 
perlu dilihat secara lebih detail faktor 
apakah yang mendorong perubahan 
daya saing tersebut. 

Grafik 2 menunjukkan bahwa  
pergerakan ketiga pilar GCI tersebut 
tidak selalu searah. Sebagai contoh, 
pada tahun 2012, ketika nilai  
asic Requirement meningkat, nilai kedua 
faktor lainnya justru menurun.  
Sebagai dampaknya, nilai GCI Indone-
sia pun menurun secara total. Di sisi 
lain, di tahun 2014, misalnya, ketiga 
komponen utama GCI ini bergerak naik 
secara bersamaan dan pada akhirnya 
menaikkan juga nilai GCI Indonesia. 

Apabila dirinci lebih lanjut, ketiga fak-
tor utama ini dapat dipecah menjadi 
11 indikator seperti ditampilkan 
pada Tabel 1. Secara umum, Tabel 
1 menunjukkan bahwa komponen 
penyusun persyaratan dasar (Basic 
Requirement)  untuk makroekonomi 
serta kesehatan dan pendidikan relatif 
lebih tinggi apabila dibandingkan 
dengan dua variable lainnya. Namun 
masih rendahnya nilai infrastruktur 
dan institusi di Indonesia menjadikan 
nilai Basic Requirement tertahan pada 

kisaran nilai 4 dari nilai maksimal 7. 

Table 2 menunjukkan bahwa terkait 
dengan peningkatan efisiensi, hanya 
ukuran pasar (market size) yang mampu 
menjadi faktor pendorong. Hal ini tidak 
mengherankan mengingat populasi 
Indonesia yang pada saat ini mencapai 
sekitar 240juta orang. Di sisi lain, ad-
anya rigiditas di pasar tenaga kerja yang 
diproksikan oleh relative rendahnya 
nilai efisiensi pasar tenaga kerja dan 
kurang siapnya teknologi menyebabkan 
indek peningkatan efisiensi juga masih 
tertahan pada kisaran nilai 4. 

Akhirnya, Tabel 3 memperkuat alasan 
mengapa Indonesia masih terting-
gal dalam hal teknologi. Inovasi yang 
merupakan salah satu penyusun pilar 
ketiga yaitu Innovation and Sophistica-
tion Factor menunjukkan bahwa masih 
relatif rendahnya nilai kegiatan inovasi 
di Indonesia yang berimbas pada renda-
hnya penggunaan teknologi. 

Paket Kebijakan Ekonomi

Pemerintah sampai dengan tulisan ini 
dibuat, Pemerintah telah menerbitkan 
enam paket kebijakan ekonomi. Dengan 
memperhatikan nilai komponen -kom-
ponen penyusun GCI yang telah dijelas-
kan sebelumnya, maka pertanyaannya 
adalah apakah dengan adanya paket 
kebijakan ekonomi adakan mampu 

mendorong perbaikan daya saing indo-
nesia. Paket pertama diumumkan pada 
bulan September 2015 yang bertujuan 
untuk melaksanakan stabilisasi Kebi-
jakan Ekonomi Makro melalui stabilisasi 
fiskal dan moneter; percepatan belanja, 
dan penguatan neraca pembayaran. 
Lebih lanjut, paket ini juga bertujuan 
untuk menggenjot belanja pemerintah 
dan mendorong penyerapan anggaran 
termasuk melakukan pengendalian 
harga komoditas pokok seperti pangan 
dan BBM. Terkait dengan masyarakat 
berpendapatan menengah, paket ke-
bijakan ini bertujuan untuk melindungi 
masyarakat berpendapatan rendah 
dan menggerakkan ekonomi pedesaan 
dengan pemberdayaan usaha mikro 
dan kecil melalui penyaluran KUR dan 
melaksanakan percepatan pencairan 
dan pemanfaatan dana desa  untuk 
pembangunan proyek padat karya serta 
menambah alokasi beras sejahtera 
(rastra). 

Dalam bulan yang sama, Pemerin-
tah mengumumkan Paket Kebijakan 
Ekonomi Jilid II yang lebih berfokus pada 
Layanan perijinan investasi Kawasan 
Industri dengan mempercepat layanan 
investasi dari 8 hari menjadi 3 jam, 
memudahkan pemberian ijin prinsip 
penanaman modal, akta pendirian peru-
sahaan, dan NPWP. 

 
Grafik1 Perkembangan Daya Saing Indonesia Berdasarkan GCI

  

Sumber: Global Competitiveness Reports (beberapa edisi, diolah).
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Pada bulan Oktober, pemerintah 
menerbitkan tiga jilid paket kebijakan 
yaitu JIlid III, IV, dan V. Pada paket 
kebijakan ekonomi jilid III, pemerintah 
berfokus pada Penurunan harga BBM 
dan gas penurunan harga avtur, LPG, 
pertalite, pertamax, solar, dan gas. 
Penurunan tarif listrik untuk industri 
13 dan 14. Lebih lanjut, pemerintah 
juga memperluas cakupan wirausa-
hawan penerima KUR. Tingkat suku 
bunga KUR diturunkan dari 22% 
menjadi 12%.  Dari sisi perijinan juga 
telah dipermudah terutama terkait 
dengan penyederhanaan ijin pertana-
han termasuk percepatan pelayanan 
pertanahan seperti SGU, pengaduan, 
perpanjangan hak penggunaan tanah. 

Pada Paket Kebijakan Jilid IV,  
Pemerintah memberikan acuan untuk 
sistem pengupahan. Pada paket ini, 
besaran upah buruh dihitung berdasar-
kan inflasi dan pertumbuhan ekonomi 
daerah. Lebih lanjut, dalam paket ini, 
pemerintah memperluas penerima KUR 
dan kredit ekspor seperti pemberian 
Kredit Ekspor melalui Lembaga Pem-
biayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang 
bertujuan untuk menyediakan kredit 
bagi modal kerja. 

Terakhir, pada Paket Kebijakan Ekonomi 
JIlid V diumumkan pada akhir Oktober 
dengan tujuan revaluasi asset. revalu-
asi aset untuk meningkatkan performa 
finansial, tarif PPH yang lebih rendah,  
PAket ini termasuk menghilangkan pa-
jak berganda di Real Estate, Properti,dan 
Infrastruktur sekaligus pemberian 
insentif untuk pengembangan produk 
Kredit Investasi Kolektif (KIK) untuk in-
frastruktur, Dana Investasi Real Estate 
(KIK-DIRE), Efek Beragunan Aset (KIK-
EBA). Terakhir, deregulasi  
Perbankan Syariah untuk mendorong 
industri keuangan syariah melalui ke-
mudahan perijinan.

Dalam paket kebijakan ekonomi Jilid 
VI,  pemerintah lebih berfokus pada 
pengembangan delapan Kawasan Eko-
nomi khusus, bertujuan untuk kepas-
tian dan daya tarik investasi yang akan 
menciptakan lapangan kerja. Insentif 
diberikan untuk PPh, PPN & PPnBM, 
Kepabeanan, Kepemilikan Asing, Pari-
wisata, Ketenagakerjaan, Keimigrasian, 
Pertanahan, dan Perijinan. Dua paket 

lainnya terkait dengan ketersediaan air 
melalui kepastian hukum pengelolaan 
sumber daya air dan simplifikasi Peri-
jinan BPOM dengan penyerdehanaan 
impor bahan baku obat dan makanan, 
obat melalui penyederhanaan secara 
online. 

Mencermati Paket Kebijakan tersebut, 
maka sebenarnya Pemerintah telah 
berupaya untuk menjalankan peran-
nya  sebagai pendorong perekonomian. 
Paket kebijakan tersebut berupaya un-
tuk mengurangi ketidakpastian. Salah 
satu penyebab yang melemahkan daya 
saing Indonesia adalah ketidakpastian. 
Sebagai contoh, investor menghadapi 
risiko yang lebih besar terkait dengan 
ketidakpastian dalam ketidakstabilan 
kondisi makroekonomi dan regulasi 
bisnis daripada risiko biaya tinggi dalam 

melakukan investasi 

Matriks Perbaikan Daya Saing Indonesia 

Apabila dibandingkan antara kompo-
nen penyusun daya saing dan paket 
kebijakan ekonomi yang ada, maka 
sebenarnya dapat dibuat suatu matriks 
hubungan antara daya saing (GCI) 
dengan paket kebijakan Ekonomi, sep-
erti ditampilkan pada Tabel. 4. Seperti 
telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 
beberapa kelemahan yang menyebab-
kan GCI Indonesia relatif rendah seperti 
institusi, infrastruktur, pasar tenaga 
kerja, teknologi, dan inovasi. 

Secara umum, pemerintah telah 
memberikan fokus pada kelemahan-
kelemahan Indonesia terkait infrastruk-
tur, institusi, dan pasar tenaga kerja. 
Terkait dengan infrastruktur, adanya 

Grafik 2 Tiga Pilar GCI 

Sumber: Global Competitiveness Reports (beberapa edisi, diolah).

Tabel 1 Komponen Penyusun GCI Basic Requirement

Tahun Basic 
Require-

ment

Institution Infrastructure Macroeconomic 
Environment

Health 
and 

Primary 
Education

2009 4.25 3.89 2.95 4.91 5.26
2010 4.30 4.00 3.20 4.82 5.20
2011 4.62 3.98 3.56 5.15 5.78
2012 4.74 3.81 3.77 5.66 5.74
2013 4.74 3.86 3.75 5.68 5.69
2014 4.90 3.97 4.17 5.75 5.71
2015 4.91 4.11 4.37 5.48 5.67
2016 4.84 4.09 4.19 5.50 5.59

Sumber: Global Competitiveness Reports (beberapa edisi, diolah).
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JIlid I dan V yang mendorong percepatan 
penyerapan anggaran dan tersedianya 
pembiayaan  untuk pembangunan 
infrastruktur melalui pengembangan 
produk KIK untuk infrastruktur. 

Terkait dengan institusi, kebijakan yang 
diberikan masih dalam tataran kemu-
dahan dalam pemberian ijin. Sebagai 
contoh dalam JIlid II, III, dan VI diberikan 
kemudahan dalam perijinan investasi 
di kawasan industri, ijin terkait perta-
nahan seperti Hak Guna Usaha, dan 
perijinan impor obat, bahan obat, dan 
makanan. 

Sedangkan terkait dengan pasar tenaga 
kerja, pemerintah telah merumuskan 
sistem pengupahan yang baru yang 
telah memperhitungkan inflasi dan 
tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, pemerintah sepertinya masih 
harus mengeluarkan paket kebijakan 
terkait inovasi dan teknologi.  Dalam 
paket kebijakan ekonomi Jilid I s.d VI 
masih belum menyentuh inovasi yang 
merupakan dasar dari pengembangan 
teknologi. Dalam teori pertumbuhan 
endogenous, teknologi yang dimiliki oleh 
sebuah Negara bukan merupakan fak-
tor eksogenous sehingga harus diperoleh 

melalui inovasi dan pengembangan. 
Dalam jangka panjang, inovasi akan 
mendorong penggunaan teknologi yang 
lebih canggih yang pada akhirnya akan 
mendorong efisiensi dalam berproduksi 
dan mendorong ke tingkat output yang 
lebih tinggi pula. 

Penutup

Indikator GCI merupakan salah satu 
indikator yang tersedia untuk  
mengukur daya saing Indonesia di 
tengah pasar global. NIlai GCI yang ter-
susun dari beberapa komponen secara 
implisit menunjukkan beberapa kelema-
han Indonesia seperti infrastruktur, 
institusi, pasar tenaga kerja, kesiapan 
teknologi, dan inovasi.

Dengan telah diumumkannya beberapa 
jilid paket kebijakan ekonomi, maka 
sebenarnya pemerintah telah berfokus 
pada arah yang benar, yaitu membe-
nahi kelemahan-kelemahan terkait 
daya saing Indonesia di tataran global. 
Namun Pemerintah juga masih harus 
memberikan perhatian terhadap inovasi 
yang pada akhirnya akan meningkatkan 
penerapan teknologi. 

Tabel 2 Komponen Penyusun Penguatan Efisiensi 
 

Tahun Efficiensi 
Enhancer

Higher 
Education 
& Training

Goods 
Market 
Efficiency

Labor 
Market 
Effi-
ciency

Financial 
Market 
Develop-
ment

Techno-
logical 
Readiness

Market 
Size

2009 4.29 3.88 4.67 4.59 4.48 3.02 5.11
2010 4.24 3.91 4.49 4.30 4.30 3.20 5.21
2011 4.24 4.18 4.35 4.23 4.23 3.25 5.21
2012 4.18 4.16 4.23 4.06 4.06 3.33 5.22
2013 4.20 4.17 4.29 3.87 4.07 3.56 5.27
2014 4.32 4.30 4.40 4.04 4.18 3.66 5.32
2015 4.38 4.53 4.54 3.81 4.45 3.58 5.34
2016 4.34 4.45 4.43 3.74 4.19 3.49 5.74

 
Sumber: Global Competitiveness Reports (beberapa edisi, diolah).

Tabel 3 Komponen Penyusun Inovasi dan Kecanggihan

Tahun Innovation and 
Sophistication 
Factor

Business 
Sophistica-
tion

Innovation

2009 3.98 4.55 3.42
2010 4.03 4.49 3.57
2011 4.06 4.40 3.71
2012 3.90 4.22 3.59
2013 3.96 4.30 3.61
2014 4.13 4.40 3.82
2015 4.20 4.47 3.93
2016 4.14 4.35 3.94

Sumber: Global Competitiveness Reports (beberapa edisi, diolah).

Tabel 4 Matriks Hubungan Komponen GCI dan Paket Kebijakan

Paket Infrastruktur Institusi Pasar Tenaga Kerja

I Menggenjot belanja pemerin-
tah dan mendorong penyera-
pan anggaran

II Layanan perijinan 
investasi Kawasan 
Industri

III Penyederhanaan 
ijin pertanahan

IV Sistem Pengupahan

V pengembangan produk Kredit 
Investasi Kolektif (KIK) untuk 
infrastruktur, Dana Investasi 
Real Estate (KIK-DIRE), Efek 
Beragunan Aset (KIK-EBA).

VI Simplifikasi Periji-
nan BPOM
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Agunan Samosir *)

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Keijakan Fiskal,Kemenkeu

Komitmen Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya 
saing dan nilai tambah industri nasional melalui strategi  
hilirisasi industri mulai terlihat dari diterbitkannya beberapa 
paket kebijakan ekonomi. Kebijakan yang ditempuh  
pemerintah dalam paket I 11 September 2015 adalah  
bertujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan 
paket kedua adalah untuk meningkatkan daya beli  
masyarakat. Tidak cukup dengan paket kebijakan satu dan 
dua, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ketiga pada 
tanggal 7 Oktober 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan 
daya saing industri dan perluasan basis produksi nasional 
melalui penurunan harga BBM, Listrik dan Gas. Kebijakan 
ini cukup strategis yaitu (i) menurunkan harga BBM, listrik 
dan gas, (ii) penyederhanaan ijin pertanahan dalam kegiatan 
penanaman modal, (iii) pembiayaan ekspor dan UMKM, dan 
(iv) paket kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

Mendorong Daya Saing  
Industri Nasional Melalui  
Penurunan Harga Gas

Pemerintah mengidentifikasi bahwa 
salah satu alasan diterbitkannya paket 
kebijakan yang ketiga adalah masih 
tingginya harga BBM dan terutama 
gas menjadi penyebab besarnya biaya 
produksi pada masing-masing industri. 
Harga gas pada bulan Oktober 2015 
sekitar 13,86 dollar AS per juta metrik 
british thermal unit (MMBTU). Sebelum-
nya, harga gas pada bulan Agustus 2015 
mencapai 14 dollar AS per BBMBTU. 
Mahalnya harga gas tersebut akan 
mengakibatkan kenaikan biaya produksi 
dan dampak ikutannya adalah  
mengurangi produksi, mengurangi jum-
lah sumber daya manusia (SDM) dan 
bahkan menutup pabrik karena tidak 
mampu lagi membiayai operasinya.

Berdasarkan gambar 1, salah satu pe-
nyebab mahalnya harga gas di Suma-
tera Utara adalah biaya transportasi. 
Gas diperoleh dari Blok Donggi-Senoro 
Sulawesi. Padahal, pemerintah telah 
merencanakan floating storage regasifi-
cation di Belawan pada tahun 2013. 
Namun, realisasinya justru ditempatkan 
di Lampung. Pasokan gas di Sumatera 
Utara diperoleh dari Arun, Aceh yang 
berasal dari Blok Donggi-Senoro.

Hal yang menarik adalah tingginya 
harga gas tersebut lebih banyak terjadi 
di wilayah Sumatera Utara. Harga gas di 
Jawa sekitar 7-9 dollar AS per MMBTU. 
Di Batam harga gas hanya sekitar 6  
dollar AS per MMBTU. Sementara itu, 
harga gas di negara tetangga yaitu 
Malaysia dan Singapura sekitar 3 dollar 
AS per MMBTU. 

freepik.com
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Gambar 1: Struktur Harga Gas Industri Di Sumatera Utara 

 

Sumber: Kementerian ESDM, 2015

Selain harga gas yang mahal, pasokan 
gas juga menjadi persoalan yang serius 
di Sumatera Utara. Akibat krisis gas, 
sudah lima perusahan yang tutup di 
Sumatera Utara antara lain PT Glovindo 
Healtcare, PT WRP Buana Multicorpora, 
PT Gelora Sawita, PT Cakra Compact dan 
PT Abdi Rakyat Bakti. Diperkirakan seki-
tar 20.000 tenaga kerja di perusahaan 
tersebut telah di PHK.

Dampak dari mahalnya harga gas juga 
mengakibatkan harga pupuk di Pupuk 
Iskandar Muda (PIM), Lhokseumawe, 
Aceh menjadi lebih mahal dibandingkan 
pabrik pupuk yang dekat dengan sum-
ber pasokan gas. Akibatnya, pemerintah 
menanggung beban subsidi yang lebih 
besar dari mahalnya harga gas. (Samo-
sir (2013)), Bahan utama produk pupuk 
adalah gas bumi. Pasokan dan harga 
gas yang berubah-buah dan cenderung 
naik mengakibatkan harga pupuk urea 
juga ikut naik. Peran pemerintah untuk 
menetapkan harga gas menjadi suatu 
keniscayaan bagi pengguna dan pelang-
gan gas bumi.

Penyebab lain dan substansial adalah 
harga gas menjadi mahal karena  
adanya ketentuan atau peraturan yang 
secara potensial membuat terjadinya 
multi trading yang pada akhirnya mem-
buat harga gas menjadi kompleks dan 
bertingkat seperti yang dijelaskan pada 
gambar 1. Dalam penetapan harga gas 
justru diserahkan ke badan usaha yaitu 
PT PGN dan PT Pertamina. Kewenan-
gan penetapan harga oleh badan usaha 
tertuang dalam Peraturan Menteri 
(Permen) ESDM nomor 19 tahun 2009 

tentang kegiatan usaha gas bumi me-
lalui pipa. Padahal peraturan yang lebih 
tinggi yaitu Peraturan Pemerintah no-
mor 30 tahun 2009 tentang perubahan 
atas peraturan pemerintah nomor 36 
tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir 
minyak dan gas bumi dalam pasal 72 
menyatakan bahwa harga bahan bakar 
minyak (BBM) dan gas bumi ditetapkan 
oleh pemerintah.

Faktor lainnya yang banyak disoroti oleh 
pengguna gas adalah surcharge  yang 
dikenakan ke pelanggan sebesar 150 
persen dari harga normal yang dikena-
kan PT PGN selama ini. Pasal 4 ayat 3 
dalam Permen 7 tahun 2009 menyebut-
kan PGN wajib memberikan kompensasi 
berupa pengurangan tagihan gas bumi 
kepada pelanggan sebesar 5 persen 
terhadap kekurangan jumlah volume 
pasokan gas bumi. Aturan tersebut 
dirasakan tidak adil oleh pelanggan gas 
khususnya di wilayah Sumatera Utara. 
Bila pasokan gas berkurang atau tidak 
ada, produsen gas tidak dikenakan pen-
alti. Sebaliknya, harga gas naik produ-
sen langsung menerapkan harga baru 
sesuai dengan kewenangannya.

Upaya Penurunan Harga Gas

Langkah pemerintah mengeluarkan 
paket kebijakan III, 7 Oktober 2015 yang 
salah satunya menurunkan harga gas 
untuk meningkatkan daya saing industri 
sudah tepat. Langkah tersebut adalah 
melalui penurunan harga toll fee dan 
biaya distribusi. Implikasi dari paket 
kebijakan tersebut tidak bisa dirasakan 
langsung untuk satu sampai tiga bulan 

ke depan. Ada beberapa hal yang perlu 
diperbaiki agar target penurunan harga 
gas 30 persen bisa tercapai antara lain: 
Pertama, pemerintah melalui Kemen-
terian ESDM mencabut atau merevisi 
Permen ESDM nomor 19 tahun 2009 
tentang kegiatan usaha gas bumi me-
lalui pipa terutama kewenangan badan 
usaha menetapkan harga jual gas bumi 
melalui pipa. Kewenangan badan usaha 
menetapkan harga gas yang perlu di-
cabut terdapat dalam pasal 21 ayat (4).

Kedua, untuk mengurangi dan menga-
tasi gejolak harga di masa mendatang, 
penetapan harga gas dapat diserahkan 
kepada lembaga yang selama ini  
mengatur harga minyak dan gas 
yaitu BPH Migas. Pemerintah melalui 
kewenangannya yang diatur dalam 
PP 30 tahun 2009 dapat menunjuk 
badan pengatur yang selama ini diakui 
oleh pemerintah dan DPR. Harga yang 
ditetapkan oleh BPH Migas menggu-
nakan rumusan yang jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan karena melalui 
mekanisme public hearing dengan para 
stakeholder. Dengan demikian,  
kepentingan dari pemerintah, badan 
usaha dan masyarakat dapat  
diakomodir oleh BPH Migas. 

Ketiga, pemerintah melalui Kementerian 
ESDM mencabut atau merevisi Permen 
ESDM nomor 7 tahun 2007 terutama 
pasal 4 tentang standar mutu  
pelayanan. Standar mutu pelayanan  
seharusnya berorientasi kepada 
kepentingan pelanggan gas terutama 
industri yang menggunakan gas sebagai 
bahan baku utamanya. Paket kebijakan 
III akan berhasil bukan dari penurunan 
harga saja, melainkan hal-hal yang 
telah dikemukakan di atas. Inilah saat-
nya untuk memperbaiki aturan main  
penetapan harga gas di Indonesia. 
Dampak dari paket kebijakan ini adalah 
peningkatan daya saing industri  
nasional.
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

Benarkah perlakukan pajak  
menghambat perkembangan  
transaksi keuangan ?

Benny Gunawan Ardiansyah)*

liputan6.static6.com

Era globalisasi dan perdagangan bebas serta perkembangan sistem informasi teknologi  
mengakibatkan mobilitas sumber daya menjadi lebih cepat dan lebih luas. Perkembangan 
transaksi internasional membuat batas-batas negara menjadi tidak terlihat jelas lagi. Bahkan, 
kecepatan perputaran uang semakin cepat saat perekonomian dunia semakin terintegrasi.  
Kecepatan Perputaran Uang (velocity of money) adalah besarnya kecepatan perputaran uang 
dalam perekonomian. Pada awalnya ukuran tersebut digunakan untuk mengukur pendapatan 
nasional dibandingkan dengan perilaku pembelian dengan menggambarkan hubungan antara 
uang, pembelian barang, dan jasa. Peningkatan kecepatan berarti secara rata-rata uang  
dikuasai dalam waktu yang singkat yang menunjukkan pertumbuhan permintaan uang dan 
ekspansi ekonomi secara umum, semakin tinggi perputaran uang berarti transaksi konsumen 
menjadi semakin banyak.  
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Perdagangan internasional juga diper-
mudah oleh pasar keuangan internasi-
onal yang menyebabkan perdagangan 
valuta asing dan aliran modal berjalan 
lancar antarnegara. Transaksi tersebut 
menyebabkan uang mengalir dari satu 
negara ke negara lain. Di Indonesia, arus 
globalisasi dan gelombang deregulasi, 
secara simultan maupun terpisah, telah 
mempercepat integrasi sektor keuan-
gan Indonesia dengan pasar uang dan 
modal internasional. Salah satu indikasi 
kuat mengenai hal ini adalah menin-
gkatnya offshore loan (pinjaman luar 
negeri) yang dilakukan oleh perusa-
haan Indonesia. Melonjaknya volume 
transaksi internasional di pasar asset 
finansial dan riil telah mendongkrak 
transaksi di pasar valuta asing secara 
substansial. 

Perkembangan tersebut menghasilkan 
berbagai produk instrumen keuangan. 
Definisi instrumen keuangan sendiri 
adalah aset yang dapat diperdagangkan 
dalam bentuk apapun, baik kas; bukti 
kepemilikan dalam suatu entitas, atau 
hak kontraktual untuk menerima atau 
memberikan, uang tunai atau instru-
men keuangan lainnya. Menurut Per-
nyataan Standar Akuntansi Keuangan, 
pengertian instrumen keuangan adalah 
setiap kontrak yang menambah nilai 
aset entitas dan menimbulkan  
liabilitas keuangan atau instrumen 
ekuitas bagi entitas yang lain. Aset yang 
timbul dari kontrak tersebut dinamakan 
aset keuangan (financial asset), sedang-
kan liabilitas yang timbul disebut  
liabilitas keuangan serta ekuitas yang 
diterbitkan sudah sering diketahui 
umum sebagai instrumen ekuitas. 
Instrumen keuangan tersebut dapat 
diperdagangkan di pasar uang atau 
pasar modal. 

Pasar uang dan pasar modal  mempu-
nyai peranan  besar bagi perekonomian 
karena berfungsi ganda, yaitu fungsi 
ekonomi dan fungsi keuangan. Pada 
initinya, fungsi utama adalah menye-
diakan fasilitas atau wahana yang 
mempertemukan dua kepentingan yaitu 
pihak yang memiliki kelebihan dana 
(investor) dan pihak yang memerlukan 
dana (issuer).  Dengan adanya pasar 
uang dan pasar modal. Pelaku usaha 
tidak akan mengalami kesulitan dalam 

menemukan debitur yang bersedia 
untuk memberikan pinjaman sehingga 
perusahaan dapat memperoleh dana 
segar.  Perkembangan pasar modal dan 
pasar uang di Indonesia sangat dipen-
garuhi oleh faktor internal (domestik) 
maupun eksternal (internasional). Saat 
ini,  perkembangan pasar uang di Indo-
nesia cenderung mengalami penurunan 
dikarenakan para pelaku ekonomi lebih 
memilih pasar modal dengan alasan 
lebih bisa memberikan return yang 
lebih tinggi misalnya saham ataupun 
reksadana.

Pajak atas transaksi keuangan di 
Indonesia

Perlakuan perpajakan atas ransaksi 
keuangan di Indonesia dapat dikelom-
pokkan menjadi dua, yaitu pajak atas 
transaksi instrumen keuangan dan 
pajak atas transaksi derivatif. Transaksi 
instrumen keuangan adalah transaksi 
atas instrumen keuangan seperti sa-
ham, obligasi, dan surat berharga lain-
nya. Sementara itu, transaksi derivatif 
merupakan transaksi atas instrumen 
yang merupakan derivasi atas instru-
men keuangan pokok sehingga nilai dari 
derivatif ini berdasarkan dari fluktuasi 
“underlying asset“nya.

Perlakuan perpajakan terhadap tran-
saksi instrumen keuangan umumnya 
dikenakan Pajak Penghasilan yang 
sifatnya final, misalnya pengenaan 
pajak atas  transaksi penjualan saham 
di bursa telah dikenakan PPh Final 
berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-
Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) 
dengan peraturan pelaksanaannya 
berupa Peraturan Pemerintah Nomor 
41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 
1997.  Atas transaksi penjualan saham 
di luar bursa, capital gain dikenai pajak 
sesuai ketentuan umum PPh

Sedangkan pajak atas diskonto obligasi 
(Surat Utang dan Surat Utang Negara)

juga dikenakan PPh Final sesuai Pasal 
4 ayat 2 UU PPh. Selanjutnya peraturan 
pelakssanaannya diatur dalam Per-
aturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
2009 jo Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor 85/PMK.03/2011 jo PMK Nomor 
07/PMK.011/2012 

Sementara itu, perlakuan perpajakan 

terhadap transaksi derivatif, awalnya 
tidak diatur dalam aturan setingkat 
undang-undang, akan tetapi diatur 
secara spesifik atas transaksi- 
transaksi tertentu dalam tingkatan 
Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal 
Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak, 
misalnya SE-51/PJ.22/1986, SE-12/
PJ.313/1993, S-245/PJ.101/1997, SE-
03/PJ.43/1993,SE-13/PJ.43/1999, dan 
S-300/PJ.42/2003. Setelah berlakunya 
UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, maka 
pajak atas transaksi derivatif statusnya 
menjadi jelas dengan menambah klau-
sul atas penghasilan yang dikenakan 
PPh yang bersifat final sesuai dengan 
pasal 4 ayat 2 yang berbunyi : 

“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai 
pajak bersifat final: …c. penghasilan dari 
transaksi saham dan sekuritas lainnya, 
transaksi derivatif yang diperdagang-
kan di bursa,…yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Dengan adanya landasan hukum ini, 
diterbitkanlah Peraturan Pemerintah 
nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari 
Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Ber-
jangka yang Diperdagangkan di Bursa 
yang mengatur bahwa atas penghasilan 
dari transaksi derivatif  berupa kontrak 
berjangka yang diperdagangkan dibursa, 
dikenai PPh Final sebesar 2,5 persen 
dari margin awal.

Pengaruh pengenaan pajak terhadap 
perkembangan transaksi keuangan

Bagaimanapun juga, pajak menimbul-
kan beban bagi penanggungnya dan 
setiap orang berusaha menghindarinya. 
Sebagai ilustrasi adalah pengenaan 
pajak atas diskonto Obligasi yang dike-
nakan PPh Final sesuai Pasal 4 ayat 2 
UU PPh. Untuk menghindarinya, maka 
investor berusaha melakukan pembe-
lian lewat obligasi tersebut lewat reksa 
dana yang atas keuntungan dari selisih 
harga dibebaskan dari pengenaan PPh. 
Berdasarkan skema ini, secara kasat 
mata dapat dilihat bahwa lebih men-
guntungkan membeli reksa dana yang 
berbasis obligasi dibandingkan membeli 
obligasi langsung. Adanya loopholes 
ini mengakibatkan diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 
Tahun 2009 sehingga ketentuan bebas 
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pajak ini akan dihapuskan. Sejak tahun 
2014 sudah tidak ada lagi fasilitas pem-
bebasan pajak bagi reksa dana.

Selain itu, terdapat beberapa cara lain-
nya untuk menghindari pengenaan 
pajak, misalnya dengapendekatan 
legal dengan mengajukan uji material 
ke Mahkamah Agung. Hasil uji mate-
rial atas PP nomor 17 Tahun 2009  
menghasilkan putusan nomor 22 P/
HUM/2009 yang menyatakan mengab-
ulkan hak uji materiil pemohon. Sebagai 
tindak lanjutnya, maka diterbitkan PP 
Nomor 31 Tahun 2011 yang me-
nyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 
2009 dicabut dan tidak berlaku. 

Akan tetapi, pola pikir fikus (otoritas pa-
jak) tetap akan bersifat defensif dengan 
menutup setiap loopholes yang muncul. 
Artinya, setiap ada transaksi keuangan 
(apapun bentuknya) akan selalu dike-
nakan pajak yang umumnya bersifat 
final. Pendekatan ini dituding akan 
membuat pasar uang dan pasar modal 
di Indonesia akan semakin tertinggal 
dibandingkan dengan negara-negara 
lain. Sejalan dengan hal tersebut, 
maka pemerintah mengeluarkan paket 
kebijakan ekonomi untuk memperkuat 
pasar uang dan pasar modal , yaitu 
dengan mengeluiarkan paket kebijakan 
otoritas jasa keuangan (Paket Ekonomi 
III) dan kebijakan menghilangkan pajak 
berganda dana investasi real estat 
(Paket Ekonomi V)

Dana Investasi Real Estat 

Dana Investasi Real Estat (DIRE) 
adalah perusahaan yang memiliki 
dan melakukan transaksi berupa real 
estate komersial yang bertujuan untuk 
menghasilkan keuntungan. Asset yang 
dikelola oleh DIRE sangat beragam, 
mulai dari gedung perkantoran dan 
apartemen untuk gudang, rumah sakit, 
pusat perbelanjaan, hotel dan bahkan 
perkebunan/kehutanan. Beberapa DIRE 
juga terlibat dalam pembiayaan real 
estat. Pada awalnya DIRE dirancang 
untuk memberikan struktur investasi 
real estate mirip dengan struktur reksa 
dana memberikan untuk investasi di sa-
ham. DIRE adalah mesin penghasil uang 
yang handal karena harus membayar 
setidaknya 90 persen dari penghasi-
lan kena pajak mereka dalam bentuk 

dividen kepada pemegang saham. 

DIRE merupakan wadah untuk meng-
himpun dana masyarakat, yang selan-
jutnya diinvestasikan dalam bentuk 
portofolio investasi pada real estat, 
aset yang berkaitan dengan Real Estat 
di wilayah Indonesia, dan/ atau kas 
atau setara kas. DIRE dapat mengin-
vestasikan dananya dengan atau tanpa 
menggunakan Special Purpose Company 
(SPC), berupa Perseroan Terbatas yang 
sahamnya dimiliki oleh Dana Investasi 
Real Estat berbentuk Kontrak Investasi 
Kolektif (KIk) setidaknya 99,9% dari 
modal disetor. 

Keunggulan investasi dalam bentuk 
DIRE adalah kemudahan akses den-
gan memberikan kesempatan kepada 
pemodal kecil untuk mendapatkan 
keuntungan dari investasi pada properti 
komersial; distribusi pendapatan yang 
merata (minimum 90% keuntungan 
harus dibagikan); likuiditas karena dapat 
diperdagangkan di Bursa Efek; dikelola 
oleh manajemen yang professional; 
adanya diversifikasi portofolio sehingga 
dapat mengurangi risiko. 

Pajak Berganda atas DIRE

Potensi transaksi sejenis ini memang 
sangat besar, aset Indonesia yang dio-
lah oleh DIRE di Singapura menunjuk-
kan lebih dari Rp 30 triliun.  Keunggulan 
DIRE dalam menjaga likuiditas dan 
arus kas akan mempermudah pemilik 
properti untuk mendapatkan kem-
bali modalnya yang tertanam dalam 
properti.  Bagi perusahaan properti yang 
sahamnya dicatatkan di Bursa Efek, 
DIRE dapat meningkatkan shareholder’s 
value karena aset dapat dijual kepada 
DIRE pada harga yang lebih tinggi dari-
pada harga yang terefleksi pada harga 
saham perusahaan di Bursa (harga 
saham perusahaan properti umumnya 
berada pada diskon relatif terhadap 
harga properti yang dimiliki perusahaan 
tersebut. 

Salah satu permasalahan yang timbul 
adalah perilaku fiskus yang defensif 
berupa intepretasi peraturan yang cen-
derung menguntungkan negara tetapi 
dapat merugikan bagi perkembangan 
investasi dalam bentuk ini. Terdapat 
kecenderungan adanya pengenaan 
pajak berganda, bahkan juga terdapat 

tyambahan pengenaan Pajak Pertam-
bahan Nilai (PPN) saat terjadi transaksi 
jual-beli real estat. DIRE adalah salah 
satu sarana investasi baru yang secara 
hukum di Indonesia akan berbentuk 
KIK, sehingga pada dasarnya DIRE-KIK 
adalah satu entitas bisnis yang tidak 
dapat dipisahkan. DIRE merupakan 
kontrak investasi kolektif (KIK) dengan 
struktur mirip reksadana. Tetapi, dalam 
penerapan ketentuan perpajakan, 
terutama berkaitan dengan Wajib Pajak 
Luar Negeri, DIRE-KIK ini dianggap 
terpisah sehingga keduanya dianggap 
sebagai dua subjek PPh dan transaksi 
hukum ekonomi antar keduanya akan 
terutang pajak, termasuk PPN.  

Simpulan

Ketentuan untuk pemajakan atas 
transaksi keuangan yang dilakukan oleh 
pelaku pasar uang dan pasar modal 
sering tidak diatur secara khusus di In-
donesia. Sedangkan perilaku fiskus yang 
defensif berupa intepretasi  
peraturan yang cenderung 
menguntungkan negara tetapi dapat 
merugikan bagi perkembangan tran-
saksi keruangan di Indonesia. Kebi-
jakan Paket Ekonomi yang dikeluar-
kan pemerintah diharapkan mampu 
mendorong kapasitas pasar modal. 
Kebijakan penghapusan pajak ganda 
atas KIK-DIRE juga diyakini dapat 
mendorong perkembangan sektor 
properties, dan memberikan multiplayer 
effects. Jika fasilitas ini dimanfaatkan, 
maka akan menjadi lokomotif baru 
bagi perkembangan sektor keuangan 
di Indonesia. Bagi pemilik properti, 
struktur DIRE sebagai Kontrak Investasi 
Kolektif diharapkan akan memberikan 
keunggulan dari segi pajak dibanding-
kan dengan perseroan terbatas karena 
pajak penghasilan KIK hanya pada level 
badan saja (distribusi kepada pemegang 
Unit Penyertaan bukan merupakan 
objek Pajak Penghasilan).  
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Pengembangan Keuangan Inklusif 
Melalui Pelaku Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM)
Afif Hanifah*)

Indonesia merupakan negara yang menempati urutan keempat terbesar dalam hal jumlah populasi 
di seluruh dunia dengan jumlah penduduk mencapai lebih kurang 250 juta jiwa di tahun 2015 (United 
Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2015). Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di 
pulau Jawa dengan konsentrasi populasi terbesar berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah  
penduduk mencapai 43,1 juta jiwa. Di sisi lain, Provinsi Papua Barat merupakan provinsi yang memiliki 
jumlah penduduk paling sedikit dengan populasi hanya 761 ribu jiwa. Besarnya jumlah penduduk di 
Indonesia ini di satu sisi merupakan beban Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya 
dari berbagai aspek. 

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

http://berita360.com

Namun demikian, di sisi lain hal ini 
merupakan potensi ekonomi luar 
biasa yang dapat dikembangkan untuk 
mencapai kemakmuran rakyat itu 
sendiri. Apalagi diperkirakan penduduk 
Indonesia akan mencapai masa kondisi 

bonus demografi pada tahun 2020, 
yaitu kondisi dimana jumlah penduduk 
usia produktif mencapai 2/3 dari total 
penduduk. Kondisi ini merupakan dua 
sisi mata uang bagi Indonesia. Di satu 
sisi, banyaknya jumlah penduduk usia 

produktif di Indonesia akan memberi-
kan keuntungan dari sisi peningkatan 
pendapatan nasional yang dapat diper-
oleh. Di sisi lain, jumlah penduduk usia 
produktif ini juga dapat menjadi beban 
apabila Pemerintah tidak mampu  
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mengelola kebutuhan masing-masing 
individu untuk dapat dioptimalkan  
potensinya, diantaranya melalui  
penyediaan kebutuhan pangan/nutrisi, 
pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

Sementara itu, dengan kondisi popu-
lasi yang sedemikian besar, tentunya 
tidak lepas dari rasio penduduk miskin 
yang selalu ada di setiap negara, baik 
di negara maju maupun di negara 
berkembang seperti Indonesia. Menu-
rut data Badan Pusat Statistik tahun 
2014, sebanyak 11,1 juta jiwa penduduk 
Indonesia atau sekitar 9,87% termasuk 
kategori penduduk miskin yang tinggal 
di wilayah perkotaan sedangkan sejum-
lah 19,93 juta lainnya termasuk dalam 
kategori penduduk miskin yang tinggal 
di wilayah pedesaan. Dalam kurun 
waktu lima tahun terakhir, Pemerintah 
Indonesia berhasil menekan angka 
kemiskinan, baik di daerah pedesaan 
maupun di wilayah perkotaan. Namun 
demikian, pengurangan angka kemiski-
nan ini nampaknya tidak menunjukkan 
hal yang menjanjikan apabila dilihat dari 
sisi ketimpangan pendapatan. Hal ini 
terlihat dari semakin besarnya ketimpa-
ngan pendapatan yang terjadi di daerah 
pedesaan sementara hal sebaliknya ter-
jadi di daerah perkotaan (Badan Pusat 
Statistik, 2014). 

Untuk menjaga agar tingkat penduduk 
miskin tetap pada level yang rendah, 

pemerintah telah melakukan berbagai 
macam upaya, diantaranya dengan 
memberikan bantuan sosial baik secara 
tunai maupun non tunai dan mengem-
bangkan ekonomi mikro, kecil dan 
menengah dengan pemberian bantuan 
berupa kredit murah. Sejak tahun 2007, 
Pemerintah mengenalkan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) sebagai salah satu pro-
gram andalan dari Pemerintah untuk 
mengembangkan sektor riil. Selain itu, 
program ini juga merupakan salah satu 
upaya pemerintah untuk mendorong 
keuangan inklusif terutama bagi golon-
gan masyarakat unbanked.

Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif merupakan istilah 
yang semakin populer sejak krisis 
ekonomi Amerika tahun 2008. Hal ini 
didasari bahwa kelompok masyarakat 
yang terkena dampak krisis adalah 
kelompok masyarakat berpendapatan 
rendah dan tidak teratur, tinggal di dae-
rah terpencil, orang cacat, buruh yang 
tidak mempunyai dokumen identitas 
legal dan masyarakat pinggiran yang 
umumnya unbanked dan disebut  
sebagai the bottom of the pyramid 
(Bank Indonesia, 2015). Kelompok 
masyarakat inilah yang perlu mendapat 
sentuhan akses layanan keuangan 
formal yang dapat menjadi salah satu 
jalan untuk mengentaskan mereka dari 
kemiskinan. Sampai saat ini, belum ada 

definisi secara utuh mengenai  
keuangan inklusif. Namun demikian,  
beberapa institusi berusaha 
mendefinisikan keuangan inklusif 
secara lengkap. Salah satu definisi 
keuangan inklusif dari the Consultative 
Group to Assist the Poor – Global Partner-
ship for Financial Inclusion (CGAP-GPFI) 
adalah sebagai berikut:

“financial inclusion is the state in which all 
working age adults have effective access 
to credit, savings, payments, and insurance 
from formal service providers. Effective 
access involves convenient and responsible 
service delivery, at a cost affordable to the 
customer and sustainable for the provider, 
with the result that financially excluded cus-
tomers use formal financial services rather 
than existing informal options”.

Dari definisi di atas, dapat diketahui 
bahwa akses finansial dasar yang 
diselenggarakan oleh lembaga penyedia 
jasa layanan keuangan formal  
dibutuhkan oleh semua kalangan  
masyarakat. Di Indonesia sendiri,  
perhatian Pemerintah terhadap k 
euangan inklusif sedang digodok dalam 
bentuk Strategi Nasional Keuangan 
Inklusif yang melibatkan institusi- 
institusi terkait, baik pemerintah mau-
pun swasta, akademisi, praktisi maupun 
regulator sebagaimana tergambar 
dalam diagram berikut:

Bahkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah dan Panjang yang 
disusun oleh Badan Perencanaan Pem-
bangunan Nasional (Bappenas) menye-
butkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia didorong untuk semakin 
inklusif dan berkelanjutan sehingga 
mampu menjadi bagian dari kekuatan 
sepuluh besar dunia pada tahun 2030 
dan enam besar dunia pada tahun 
2050. Kredit Usaha Rakyat merupakan 
salah satu sarana pemerintah dalam 
upaya menggalakkan keuangan inklusif 
di Indonesia melalui jasa layanan  
perbankan.

UMKM dan Sumbangannya terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) selama ini telah memberikan 
kontribusi yang tidak sedikit dalam 
perkembangan ekonomi Indonesia. 

 
Sumber: Bank Indonesia
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Industri mikro kecil dan menengah juga 
telah terbukti tahan terhadap krisis 
ekonomi yang melanda Indonesia. Ter-
bukti dengan banyaknya pekerja sektor 
formal yang kehilangan pekerjaan dan 
kemudian berpindah ke sektor infor-
mal dengan berganti haluan menjadi 
wirausaha pada saat krisis ekonomi 
1997/1998. Namun demikian, UMKM ini 
tidak luput dari kendala yang mengha-
langi berkembangnya usaha mereka. 
Setidaknya terdapat 3 kendala utama 
yang membuat UMKM kurang berkem-
bang sebagaimana yang diharapkan 
oleh pemerintah. Tiga kendala utama 
tersebut antara lain kendala pembi-
ayaan, kendala modal dan pemasaran 
(Tenaga Pengkaji Perbendaharaan dan 
Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, 2013).

Pemerintah saat ini telah memberi-
kan dukungan sepenuhnya terhadap 
pengembangan industri mikro kecil dan 
menengah. Hal ini terlihat dari kebijakan 
nasional yang memberikan payung 
hukum atas pemberian Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) melalui Instruksi Pres-
iden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 tanggal 
8 Juni 2007. Peraturan ini diterbitkan 
untuk lebih mempercepat pengem-
bangan sektor riil dan pemberdayaan 
usaha mikro, kecil dan menengah guna 
meningkatkan pertumbuhan eko-
nomi nasional melalui perbaikan iklim 
investasi, reformasi sektor keuangan, 
percepatan pembangunan infrastruktur, 
dan pemberdayaan usaha mikro, kecil 
dan menengah. Program KUR yang 
dicanangkan pemerintah sejak tahun 
sejak tahun 2008 memiliki tujuan untuk 
memberikan bantuan kredit bagi usaha 
mikro kecil dan menengah yang memi-
liki prospek dan feasible namun secara 
finansial tidak bankable. Secara spesifik 
dapat dikatakan bahwa UMKM meru-
pakan usaha yang mengalami kesulitan 
penyediaan barang yang dapat dijadikan 
jaminan dalam usaha namun bisnisnya 
sendiri memiliki prospek yang baik dan 
menguntungkan. Diharapkan dengan 
pengembangan UMKM melalui KUR 
ini, tingkat pengangguran dan kemiski-
nan di Indonesia dapat ditekan secara 
signifikan. 

UMKM yang tidak bankable namun fea-
sible ini dijamin oleh pemerintah melalui 
dua perusahaan penjaminan, yaitu PT 

Askrindo dan Perum Jamkrindo. Kedua 
perusahaan tersebut diharuskan untuk 
menjamin 70%-80% kredit debitur apa-
bila terjadi gagal bayar. Pemerintah ten-
tunya tidak lepas tangan dalam mem-
bantu proses bisnis penjaminan UMKM 
melalui dua perusahaan penjaminan ini 
agar penyaluran kredit dapat berjalan 
lancar. Untuk mendukung permodalan 
kedua perusahaan tersebut, pemerintah 
memberikan Penyertaan Modal Negara 
(PMN). Sampai dengan tahun 2014, 
pemerintah telah memberikan PMN 
kepada kedua perusahaan penjaminan 
tersebut sebesar Rp11,75 triliun. Selain 
itu, dari data Kementerian Koperasi 
dan UMKM, dukungan pemerintah juga 
dilakukan melalui pemberian Imbal Jasa 
Penjaminan (IJP), yaitu pembayaran dari 
pemerintah utuk menutup pembayaran 
klaim dari bank dan untuk menutup 
biaya operasional pelaksanaan program 
KUR. Pembayaran IJP sampai dengan 
tahun 2015 telah mencapai Rp14,3 
triliun. Kedua dukungan pemerintah 
tersebut digunakan sebagai dasar oleh 
kedua perusahaan penjaminan untuk 
menghitung seberapa besar KUR yang 
dapat disalurkan kepada UMKM. Hal ini 
untuk menjaga keberlangsungan pro-
gram KUR itu sendiri dan juga menjaga 
tingkat Non Performing Loan (NPL). 

Untuk mendukung suksesnya pro-
gram KUR ini maka perlu diperhatikan 
beberapa hal, antara lain kondisi UMKM 
dan prospek bisnis UMKM yang akan 
dibiayai serta pembinaan yang terus-
menerus dari kementerian terkait. Hal 
ini untuk menjaga agar UMKM yang 
memperoleh KUR mampu melakukan 
pengembalian atas pinjaman yang telah 
diambil baik dari pokok maupun bunga 
pinjamannya. Selain itu, UMKM yang 
memiliki prospek bagus dan melalui fit 
and proper test sebelum memperoleh 
pinjaman dapat berkembang seb-
agaimana yang kita harapkan di masa 
yang akan datang. Sebagai tambahan, 
UMKM yang lancar pembayarannya 
dapat meningkatkan usahanya agar 
terus berkembang dan pada akhirnya 
dapat berkontribusi dalam perekono-
mian nasional, baik dari sisi penguran-
gan tingkat pengangguran maupun 
kemiskinan serta potensi pendapatan 
dari pajak bagi Pemerintah. Diharap-
kan dengan semakin berkembangnya 

UMKM maka akan menaikkan tingkat 
usaha masing-masing, dari usaha mikro 
menjadi usaha kecil dan dari usaha kecil 
ke usaha menengah dan seterusnya. 

Keuangan Inklusif dan UMKM

Apabila program KUR kepada para 
pelaku UMKM tersebut sukses, maka 
mereka yang tadinya unbanked dapat 
menjadi bankable dan pada akhirnya 
akan semakin memperbesar usahanya. 
Tentunya hal ini tidak lepas dari peran 
pembinaan yang dilakukan oleh Ke-
menterian Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah. Dari hal-hal yang telah 
disebutkan di atas, kiranya dapat diam-
bil kesimpulan bahwa keuangan inklusif 
bagi masyarakat yang termasuk dalam 
kategori the bottom of the pyramid dapat 
dikembangkan, salah satunya melalui 
program KUR.

Dalam laporan Global Findex tahun 2014 
yang dirilis pada bulan April 2015, dapat 
disebutkan bahwa tingkat keuangan 
inklusif di Indonesia, yang ditunjukkan 
melalui jumlah penduduk usia dewasa 
yang memiliki rekening keuangan di 
perbankan, adalah sebesar 36%. Dalam 
laporan yang sama tahun 2010, diketa-
hui bahwa terdapat peningkatan dalam 
kurun waktu empat tahun terakhir 
dimana tingkat keuangan inklusif pada 
tahun tersebut adalah 20%. Program 
KUR ini merupakan salah satu upaya 
nyata yang dilakukan Pemerintah 
Indonesia dalam rangka peningkatan 
keuangan inklusif di Indonesia. Hal ini 
sejalan dengan program Presiden Joko 
Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita 
yang menyatakan bahwa keuangan 
inklusif akan mencapai angka 50% pada 
tahun 2019. 
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DR. Agus Tony Poputra
Ekonom Universitas Sam Ratulangi

Dalam beberapa bulan terakhir ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang 
diharapkan dapat memperkuat pondasi ekonomi domestik. Pemerintah Joko Widodo merencanakan 
untuk menghidupkan kembali semangat nasionalisme dan kebangsaan melalui kemandirian ekonomi 
bangsa. Dalam semangat dan gairah tersebut, beberapa kementerian dan lembaga telah bekerja  
secara konsisten untuk menciptakan pembangunan sebagaimana yang diharapkan Presiden.  
Termasuk paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut. Namun demikian tantangan dan 
hambatan tetap ada di depan. Dalam kesempatan kali ini, Warta Fiskal mengangkat topik tentang 
paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 
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Warta Fiskal berkesempatan untuk 
berdiskusi dengan salah satu eko-
nom, kelahiran Ternate, DR. Agus Tony 
Poputra, SE, Ak., MM., MA. Sebagai putra 
daerah kelahiran Ternate, Dr. Agus, 
demikian panggilan singkatnya. Pria 
yang pernah mengikuti PhD program, 
University of Georgia, Atlanta, USA dengan 
mengambil konsentrasi Public Finance,  
menyampaikan beberapa pandangan 
dan sikap kritisnya terhadap paket-
paket kebijakan pemerintah yang belum 
lama ini dikeluarkan. Berikut wawan-
caranya. 

Pemerintah telah mengeluarkan 6 pa-
ket kebijakan guna memperbaiki iklim 
ekonomi Indonesia.  Dari pandangan 
ekonom, apa semangat yang diusung 
dalam paket kebijakan dimaksud; 

Saya berpendapat bahwa semangat 
yang diusung dalam 6 paket  kebijakan 
tersebut lebih ditujukan untuk menga-
tasi kelesuan ekonomi Indonesia saat 
ini. Termasuk mengatasi tekanan terha-
dap nilai tukar rupiah. Namun beberapa 
paket kebijakan yang dibuat dapat 
menyelesaikan hambatan-hambatan 
dalam pencapaian tujuan pembangu-
nan secara optimal apabila diimplemen-
tasikan secara konsisten dan terukur. 
Sebagai negara yang kaya dengan 
sumber daya alam seharusnya Indone-
sia tidak mengalami middle income trap 
apabila hambatan-hambatan tersebut 
diatasi secara konsisten dari waktu ke 
waktu.

Apa hambatan utama yang dihadapi 
perekonomian Indonesia? Bagaimana 
cara mengatasinya?

Ada beberapa hambatan kronis yang 
kelihatannya ingin diatasi lewat 6 
kebijakan tersebut. Dapat saya uraikan 
bahwa hambatan tersebut misalnya;

a. Persoalan perizinan dan peman-
faatan lahan untuk kepentingan usaha 
dan kepentingan umum;

b. Kurangnya kuantitas dan kualitas 
infrastruktur dasar terutama infra-
struktur energi dan perhubungan 
serta kesenjangan infrastruktur antara 
wilayah;

c. Kesenjangan investasi antar wilayah 
di Indonesia yang terlihat dari minimnya 
kawasan industri di luar Jawa;

kasus Sipadan Ligitan.

d. Terkait dengan tax incentive untuk 
menarik investasi; sebagai negara yang 
kaya sumber daya alam, Indonesia 
tidak perlu mengikuti negara-negara 
yang miskin sumber daya alam yang jor 
joran memberikan tax incentive sebagai 
sweetener untuk menarik investasi. 
Hal yang dibutuhkan untuk menarik 
investasi di Indonesia adalah keterse-
diaan infrastruktur dasar terutama 
listrik, perizinan yang sederhana dan 
cepat, serta kepastian usaha. Dan fakta 
menunjukan bahwa tax incentive yang 
diterapkan pemerintah-pemerintah 
sebelumnya tidak efektif dalam menarik 
investasi. Lebih jauh lagi, tax incentive 
dapat mengurangi potensi penerimaan 
pajak di masa depan dan juga men-
gurangi penerimaan pajak saat ini jika 
perusahaan yang telah beroperasi me-
minta fasilitas tax incentive dengan dasar 
keadilan dengan perusahaan sejenis 
yang akan menerima tax incentive.

Dari ke 6 paket kebijakan yang telah 
dikeluarkan pemerintah, menurut 
Bapak, apakah ada paket kebijakan 
yang siap dilaksanakan? Mana paket 
kebijakan yang memiliki daya tarik kuat 
bagi perbaikan iklim ekonomi Indone-
sia? Mohon tanggapan.

Paket kebijakan yang paling siap 
dilakukan adalah paket-paket yang 
terkait dengan regulasi. Pada dasarnya 
perbaikan tidak membutuhkan effort 
yang lama untuk membenahi aturan-
aturan penghambat. Namun perlu 
waspadai kebijakan deregulasi jangan 
asal hapus sebab dapat berpotensi 
merugikan bangsa karena ketiadaan 
aturan lagi. Deregulasi perlu dilakukan 
secara hati-hati, aturan yang tidak 
memiliki manfaat substansial dapat 
dihapus. Untuk aturan yang tumpang 
tindih antar kementerian/lembaga 
perlu diganti dengan Surat Keputusan 
Bersama Menteri dan atau Kepala Lem-
baga sehingga tumpang tindih dapat 
dihilangkan. Paket kebijakan yang men-
jadi daya tarik kuat bagi perbaikan iklim 
ekonomi Indonesia adalah paket-paket 
yang terkait dengan deregulasi aturan 
perizinan dan pemanfaatan lahan serta 
paket yang terkait dengan percepatan 
pembangunan infrastruktur dasar. Se-
bab hal-hal tersebut selama ini menjadi 

d. Persoalan yang berkaitan dengan  
daya saing industri;

e. Kerentanan nilai tukar Rupiah terha-
dap mata uang asing terutama USD;

f. Persoalan permodalan yang dihadapi 
UMKM;

g. Persoalan pajak berganda;

h. Persoalan yang terkait dengan trans-
portasi dan logistik.

Berdasarkan penjelasan Bapak di atas, 
hal-hal apa saja yang perlu mendapat 
perhatian dan kewaspadaan?

Walaupun 6 Paket Kebijakan tersebut 
bertujuan baik namun beberapa hal 
penting yang perlu menjadi perhatian 
dan perlu hati-hati dalam penerapan-
nya, seperti :

a. Terkait dengan KUR; berdasarkan 
pengalaman dengan KUT dan sejenis-
nya di waktu lalu yang menimbulkan 
persoalan kredit macet pada bank  
penyalur. KUR berpotensi mengu-
lang sejarah yang sama yang meng-
ganggu likuiditas bank BUMN yang 
mendapat tugas menyalurkan KUR. Ini 
akan terjadi bila para penerima KUR 
tidak memperoleh pendampingan dan 
pengawasan yang memadai dalam 
pemanfaatan KUR tersebut. Tanpa 
pendampingan dan pengawasan yang 
memadai terhadap penerima KUR, 
menimbulkan moral hazard. Sehingga 
tujuan pemberian KUR yang sejatinya 
untuk meningkatkan kinerja UMKM 
dapat tidak tercapai, bahkan sebaliknya 
menimbulkan persoalan di perbankan.

b. Terkait dengan investasi asing; in-
vestasi asing dibutuhkan namun harus 
diatur agar tidak merugikan investor 
dalam negeri. Serta penguasaan sum-
ber daya ekonomi bangsa dalam jangka 
panjang tidak mengganggu kemandirian 
ekonomi Indonesia. Perlu diperjuangkan 
terciptanya penjajahan secara ekonomi.

c. Terkait dengan pemilikan asing atas 
properti; pemilikan asing atas properti 
sebaiknya diarahkan pada properti 
strata title bukan pada pemilikan lahan. 
Hal yang sangat penting adalah PIHAK 
ASING JANGAN DIIZINKAN untuk memi-
liki properti di daerah perbatasan karena 
ke depan berpotensi menimbulkan 
persoalan Kedaulatan Negara seperti 
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keluhan investor yang berinvestasi di 
Indonesia.

Jika ditinjau dari kebijakan Presiden 
Joko Widodo, investasi infrastruktur 
merupakan magnet dalam pembangu-
nan ekonomi. Paket kebijakan mana 
yang terkait dengan infrastruktur?

Belum ada paket kebijakan secara 
eksplisit fokus pada infrastruktur dasar, 
misalnya listrik yang menjadi kendala 
utama percepatan pembangunan In-
donesia selama ini. Dapat saya jelas-
kan, misalnya paket I: terkait dengan 
percepatan proyek strategis nasional 
dimana melakukan penyederhanaan 
izin, penyelesaian masalah tata ruang, 
percepatan pengadaan barang dan jasa, 
serta pemberian diskresi yang me-
nyangkut hambatan hukum. Kemudian, 
paket II, lebih pada  pengembangan 
kawasan industri; Paket VI lebih pada 
kaitannya dengan infrastruktur KEK. 

Bagaimana paket kebijakan yang 
berkaitan dengan pembangunan tol 
laut yang disampaikan pemerintah di 
awal masa pemerintahan? Apa dam-
paknya bagi pembangunan ekonomi 
Indonesia Timur?

Paket yang berkaitan dengan Tol Laut 
sangat penting untuk menurunkan 
biaya logistik Indonesia yang sangat 
tinggi. Beberapa pihak berpendapat 
bahwa biaya logistik menyerap 25 pers-
en biaya produk di Indonesia. Namun 
demikian, perlu dibuat Grand Design se-
belum mengimplementasikan Tol Laut 
agar aktivitas-aktivitas dan investasi 
terkait dengan Tol Laut tidak  tumpang 
tindih dan bahkan ada yang mubazir. 
Ibarat orang membangun rumah secara 
bertahap tanpa gambar rumah utuh, 
maka rumah yang terbangun kemung-
kinan besar tidak selaras dan terjadi 
bongkar pasang yang menimbulkan 
inefisiensi.

Apabila konsep Tol Laut dapat diimple-
mentasikan sebagaimana diharapkan, 
maka sangat menguntungkan bagi ma-
syarakat yang berada di Kawasan Timur 
Indonesia (KTI) yang sebagian besar 
merupakan wilayah kepulauan. Manfaat 
tersebut sebagai berikut.

a. Menurunkan biaya hidup masyarakat 
yang selama ini sangat tinggi terkait 
dengan persoalan logistik.

b. Meningkatkan jenis, kuantitas, dan 
kualitas barang yang dikonsumsi ma-
syarakat.

c. Memperluas pasar bagi komoditas 
dan produk daerah KTI sehingga dapat 
meningkatkan kuantitas penjualan 
serta meningkatkan harga di tingkat 
produsen. Ini akan menggerakan ekono-
mi daerah secara signifikan serta  
mengurangi pengangguran dan ke-
miskinan.

Pada paket ekonomi I, pemerintah 
fokus pada kemudahan investasi, apa 
bentuk kemudahan investasi yang 
diberikan pemerintah. Apakah menurut 
Bapak sebagai ekonom, kemudahan 
tersebut cukup memadai?

Kemudahan investasi pada Paket I teru-
tama pada kemudahan dan percepatan 
perizinan bagi investasi. Kemudahan 
tersebut belum cukup jika tidak diikuti 
oleh ketersediaan infrastruktur dasar 
terutama listrik yang memadai di luar 
Jawa-Bali. Selain itu, kepastian usaha 
sangat dibutuhkan kalangan investor 
dimana pemerintah tidak dengan gam-
pang mengubah aturan di kemudian 
hari yang merugikan kalangan dunia 
usaha.

Terkait dengan paket ekonomi II, 
pemerintah mencoba untuk memberi-
kan kemudahan di bidang perpajakan. 
Apakah ini tidak mengganggu peneri-
maan pajak? Atas pertimbangan apa 
kebijakan ini diberikan?

Kebijakan pengurangan maupun peng-
hapusan PPh atas hasil ekspor yang 
ditempatkan di perbankan dalam negeri, 
baik dalam mata uang asing maupun 
yang dikonversi ke Rupiah didasarkan 
pada pertimbangan untuk mengurangi 
tekanan terhadap nilai tukar Rupiah 
lewat memperbanyak valuta asing 
perbankan domestik. Kebijakan ini 
tentu saja dapat mengurangi peneri-
maan pajak dari eksportir yang selama 
ini telah menempatkan dana pada 
Deposito di perbankan domestik karena 
pembayaran pajak atas bunga deposito 
menurun bahkan tidak perlu membayar 
sama sekali. Namun di sisi lain, jika 
eksportir yang selama ini menempatkan 
sebagian besar dana hasil ekspor di luar 
negeri beralih ke  deposito dalam negeri 
kurang dari 6 bulan, maka dapat me-

ningkatkan penerimaan pajak. Dengan 
demikian dampak kebijakan ini AM-
BIGU, bisa meningkatkan penerimaan 
pajak atau sebaliknya mengurangi 
penerimaan pajak tergantung kekuatan 
masing-masing kondisi di atas. Namun, 
kebijakan ini lebih cenderung diarahkan 
untuk memperkuat valas perbankan 
domestik untuk mengurangi tekanan 
terhadap Rupiah. Melihat belum 
pastinya dampak kebijakan tersebut 
terhadap penerimaan pajak, maka 
sesungguhnya kebijakan ini tidak perlu 
dilakukan sepanjang Bank Indonesia 
membuat aturan yang lebih baik terkait 
dengan devisa hasil ekspor. Dengan 
aturan Bank Indonesia yang lebih baik 
maka Kementerian Keuangan tidak 
perlu mengorbankan pemerimaan pajak 
untuk mengurangi tekanan terhadap 
Rupiah.

Terkait dengan perijinan. Mengapa 
kebijakan-kebijakan perijinan seperti-
nya tidak tuntas diselesaikan  
mengingat masalah perijinan telah 
menjadi persoalan serius sejak lama. 
Mengapa pemerintah terkesan tidak 
serius menangani berbagai aspek 
dan dimensi perijinan sehingga dapat 
mengeluarkan regulasi yang dapat 
secara tuntas menyelesaikan soal peri-
jinan.  Bagaimana dengan perijinan di 
daerah? Apakah sudah ada sinkronisasi 
kebijakan?

Beberapa hal yang membuat masalah 
perizinan tetap ada walaupun telah ada 
Pelayanan Satu Pintu.

a. Aparatur SipilNegara (ASN) yang 
ditempatkan pada Pelayanan Satu Atap 
umumnya tidak memiliki wewenang 
untuk mengeluarkan izin.

b. Tidak relanya instansi-instansi ter-
tentu untuk mendelegasikan ataupun 
melepaskan wewenang dalam perizinan 
dan ini sering terkait dengan upaya 
melakukan pungutan liar.

c. Adanya kepentingan-kepentingan 
tertentu yang ingin dimasukan dalam 
pengurusan izin sehingga sulit untuk 
mengintegrasikan perizinan antar 
tingkatan pemerintahan maupun antar 
Satuan Kerja pada satu tingkatan 
pemerintahan yang sama..

d. Pemberian izin kebanyakan dijadikan 
sumber PNPB ataupun PAD sehingga 
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Satuan Kerja selalu mempertahankan 
wewenangnya dalam perizinan agar 
dapat mempertahankan PNPB ataupun 
PAD. Ini merupakan kesalahan dalam 
organisasi sebab hampir semua Satuan 
Kerja, baik pusat maupun daerah dija-
dikan Revenue Center walaupun keban-
yakan Satuan Kerja seharusnya adalah 
Cost Center.

e. Sebagian besar pemerintah di Indo-
nesia belum memiliki mekanisme reward 
and punishment yang jelas berkaitan 
dengan perizinan.

Paket ke 6 pemerintah fokus pada 
pengembangan kawasan ekonomi 
khusus. Bagaimana kedudukan wilayah 
Indonesia Timur khususnya yang men-
jadi ikon pemerintahan Jokowi dengan 
konsep tol lautnya?

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
merupakan strategi terbaik untuk 
mengurangi kesenjangan antara 
Jawa dan Luar Jawa. Kawasan Timur 
Indonesia akan sangat diuntungkan 
dengan adanya KEK yang berkaitan 
dengan industri manufaktur. Kawasan 
ini memiliki banyak sumber daya alam 
yang selama ini diekspor dalam kondisi 
mentah atau hanya sedikit sentuhan. 
Dengan adanya KEK akan mendorong 
hilirisasi industri sehingga mengurangi 
gap dalam mata rantai produksi antara 
KTI dengan industri manufaktur di Jawa. 
Namun demikian terdapat persoalan 
yang terkait dengan KEK yaitu persoa-
lan lahan, infrastruktur terutama listrik, 
serta investor. Dari aspek perpajakan, 
pemerintah sebaiknya tidak menihilikan 
pajak di KEK sebab Indonesia bisa saja 
tidak memperoleh keuntungan apa-apa 
dari KEK apabila investor asing yang 
beroperasi di KEK menggunakan tenaga 
kerja dari luar negeri dengan alasan 
keterbatasan kualitas tenaga kerja 
Indonesia. Oleh sebab itu, aturan KEK 
perlu mengatur tentang penggunaan 
tenaga kerja domestik.

Selama ini Indonesia tidak berdaulat 
dalam pengelolaan sumber daya alam. 
Bagaimana paket kebijakan mampu 
menjawab persoalan tersebut? Apakah 
perlu melakukan nasionalisasi perusa-
haan-perusahaan asing yang mengua-
sai sumber daya alam Indonesia?

 

Paket kebijakan yang dikeluarkan tidak 
ada yang diarahkan untuk menciptakan 
kedaulatan pengelolaan sumber daya 
manusia. Justru semakin memberi pelu-
ang pada investor asing untuk mengua-
sai sumber-sumber daya alam. Untuk 
menjawab hal tersebut, paket kebijakan 
perlu memperlihatkan keberpihakan 
terhadap investor domestik. Selain itu 
melibatkan BUMN dalam investasi yang 
dilakukan investor asing agar terjadi 
alih teknologi dan sumber pendapa-
tan bagi negara lewat dividen BUMN. 
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan 
asing yang menguasai sumber daya 
alam ala Orde Lama tidak dibenarkan 
sebab akan menimbulkan balasan dan 
tuntutan lewat arbitrase. Nasional-
isasi yang dilakukan adalah dengan 
melibatkan BUMN untuk mengakuisisi 
saham-saham perusahaan asing. Oleh 
sebab itu, permodalan BUMN perlu 
diperkuat. Hal penting yang dilakukan 
adalah terkait dengan perjanjian Kon-
trak Karya dimana Klausul Berakhirnya 
Masa Kontrak Karya harus jelas dimana 
mengalihkan asset kepada pemerintah 
agar tidak menimbulkan masalah sep-
erti Freeport Indonesia saat ini.  Kata 
kuncinya adalah pemberdayaan BUMN 
untuk mengambil alih sebagian besar 
pengelolaan sumber daya alam.

Mari kita sedikit bergeser pada pem-
bahasan lain. Bagaimana kiprah para 
regional ekonom yang selama ini beker-
jasama dengan Kementerian 
Keuangan? Apakah sudah optimal 
peran tersebut? Di satu sisi pemerin-
tah pusat menghadapi kendala dalam 
mengintegralkan kebijakan-kebijakan 
fiskal daerah sehingga hingga saat 
ini daerah cenderung untuk berjalan 
sendiri atas nama otonomi daerah. 

Sebagai bagian dari ekonom yang 
mendapat tugas untuk membentuk 
opini publik, kami melakukan kegiatan-
kegiatan publikasi melalui media massa, 
baik lokal dan nasional. Kami tetap 
mengkritisi  kebijakan pusat dan daerah 
dan mencoba untuk berdiskusi  
mencari solusi. Sebagai contoh, be-
berapa waktu lalu, kami bersama-sama 
dengan pemerintah daerah mengkaji 
persoalan perdagangan di perbatasan. 
Tujuannya untuk mengamankan 
aktivitas masyarakat yang melakukan 

kegiatan perdagangan di daerah per-
batasan. Dalam hal ini daerah memang 
harus pro aktif untuk mengeluarkan 
kebijakan guna melindungi kepentingan 
pasar domestik, khususnya di daerah 
daerah perbatasan.   

Kesimpulan:

Paket-paket yang dikeluarkan lebih 
pada mengatasi masalah jangka pendek 
saat ini. Namun demikian pada beber-
apa paket memberikan peluang besar 
bagi investor asing untuk menguasai 
sumber daya ekonomi Indonesia dalam 
jangka panjang.

Pada dasarnya 6 kebijakan yang telah 
dibuat dapat mendorong perkem-
bangan ekonomi Indonesia. Namun 
demikian, paket-paket kebijakan 
tersebut dapat menjadi bumerang bagi 
kemandirian ekonomi dan kedaulatan 
wilayah di masa akan datang bila tidak 
diterapkan dengan hati-hati dan me-
nyangkut pihak asing. Walaupun dapat 
menimbulkan pertanyaan mengenai 
konsistensi pemerintah namun bila 
dalam penerapannya menimbulkan 
mudharat lebih besar dari manfaat, 
maka revisi harus dilakukan. 

Ke depan, seharusnya paket kebijakan 
yang bersifat jangka panjang perlu 
dibuat pada kondisi normal agar dapat 
mempertimbangkan banyak aspek. 
Bila dibuat dalam keadaan krisis maka 
pertimbangannya sangat terbatas 
sehingga dapat merugikan kepentingan 
bangsa dalam jangka panjang. Selain 
itu, kebiasaan membuat paket kebijakan 
berlebihan di saat krisis tersebut akan 
menjadi sinyal bagi asing ataupun pihak 
tertentu untuk memainkan ekonomi 
Indonesia bila ingin mendapat kebijakan 
yang menguntungkan mereka
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  ___________________________________________________________________________________________________
*)   Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

Paket Kebijakan Ekonomi  
Dalam Rangka  
Peningkatan Kinerja Ekspor  
Melalui Pembiayaan Ekspor  
Mahpud Sujaii *)

Krisis global yang masih mendera berbagai belahan dunia secara langsung dan tidak  
langsung juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Akibat pertumbuhan 
yang melambat, bahkan ada yang mengalami resesi, di berbagai negara mengakibatkan  
pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun ikut melambat.
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Berdasarkan data dari Badan Pusat 
Statistik, Ekonomi Indonesia pada tri-
wulan kedua tahun 2015 hanya tumbuh 
sebesar 4.67 persen, melambat  
dibanding dengan pencapaian pertum-
buhan pada triwulan kedua tahun 2014 
yang tumbuh sebesar 5.03 persen, bah-
kan melambat dari triwulan pertama 
tahun 2015 yang tumbuh 4.72 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi 
tersebut terutama disebabkan oleh 
perlambatan pertumbuhan tingkat 
konsumsi rumah tangga yang hanya 
tumbuh 4,97 persen year on year.Se-
mentara itu, pada triwulan yang sama 
tahun lalu, rata-rata tingkat pertum-
buhan konsumsi rumah tangga masih 
mencapai 5,3 persen. Padahal porsi 
kontribusi konsumsi rumah tangga 
terhadap PDB sangatlah besar, hingga 
mencapai sebesar 55 persen dari total 
PDB, sehingga menjadi mesin peng-
gerak perekonomian nasional. Otomatis, 
jika pertumbuhan konsumsi rumah 
tangga turun, maka pertumbuhan PDB 
secara total kemungkinan besar juga 
akan turun.

Perlambatan konsumsi rumah tangga 
ini diperparah dengan kinerja ekspor 
yang menurun relatif tajam selama 
semester pertama tahun 2015 yang tu-
run sebesar 11,86 persen year on year. 
Meskipun terjadi surplus perdagangan 
pada semester pertama 2015 sebesar 
USD 4,35 Milyar,  namun hal itu terjadi 
dikarenakan penurunan impor yang 
lebih tajam pada periode yang sama 
yang mencapai sebesar 17,81 persen. 
Gambar 1 menggambarkan rasio ekspor 
non migas terhadap PDB yang terus 
mengalami penurunan.

Surplus perdagangan yang terjadi pada 
saat ini bukan disebabkan karena kenai-

kan ekspor, namun karena penurunan 
impor yang lebih tinggi. Bahkan jika 
dilihat dari kinerja ekspor impor selama 
tahun 2011 hingga 2014, volume 
perdagangan lebih banyak didominasi 
oleh tren kenaikan impor yang menca-
pai sebesar 6,14 persen sementara itu 
tren kenaikan ekspor hanya meningkat 
3,53 persen. Dilihat dari share volume 
perdagangan Indonesia, sejak dulu 
masih rata-rata sekitar 1 persen dari 
volume perdagangan dunia dan tidak 
mengalami pertumbuhan berarti. data 
ekspor dan impor Indonesia selama lima 
tahun terakhir dapat dilihat di tabel 1.

Dari data tren perdagangan selama 5 
tahun terakhir, kinerja ekspor Indonesia 
masih sangat mengkhawatirkan teru-
tama disebabkan oleh penurunan harga 
komoditas di tingkat internasional 
karena sebagian beasar ekspor Indone-
sia masih dalam bentuk komoditas. Hal 
ini dapat mengancam keberlangsungan 
pertumbuhan ekonomi domestik serta 
persaingan ekonomi di kawasan  
regional. Sehingga perlu terobosan  
kebijakan yang diformulasikan secara 
tepat untuk merestrukturisasi pereko-
nomian yang berbasis ekspor, bukan 
hanya ekspor dalam bentuk sumber 
daya mentah namun lebih kearah 
ekspor sumber daya olahan dan hasil 
industri.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerin-
tah berupaya keras memformulasikan 
paket kebijakan ekonomi yang dapat 
membawa perekonomian Indonesia 
baik secara nominal maupun secara 
struktural menjadi lebih sehat. Pemer-
intah saat ini telah mengeluarkan be-
berapa paket kebijakan ekonomi. Fokus 
utama dari paket kebijakan ekonomi 
ini adalah sebagai kebijakan deregulasi 
untuk menyelesaikan masalah regulasi 

dan birokrasi, lemahnya penegakan 
hukum dan ketidak pastian usaha yang 
menjadi beban daya saing industri. 

Adapun sasaran dari paket kebijakan ini 
antara lain untuk meningkatkan ketah-
anan dan kekuatan ekonomi nasional,  
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
meningkatkan daya beli masyarakat, 
meningkatkan daya saing industri 
dan meningkatkan ekspor.  Sasaran 
tersebut  ingin dicapai melalui 6 paket 
kebijakan ekonomi. Salah satu paket 
kebijakan yang dikeluarkan oleh  
pemerintah yaitu paket kebijakan III 
yang dikeluarkan pada tanggal 7 Okto-
ber 2015 mengenai kebijakan  
pembiayaan ekspor dan UMKM.

Permasalahan Ekspor

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
menyatakan bahwa peningkatan ekspor 
merupakan salah satu kunci dalam 
menghadapi permasalahan ekonomi 
Indonesia dimana hingga saat ini daya 
saing industri dalam negeri masih ter-
bilang lemah. Sementara itu, Bappenas 
menyatakan bahwa permasalahan 
utama di dalam peningkatan kinerja 
ekspor antara lain daya saing produk 
ekspor yang masih relatif rendah di 
pasar internasional, mengakibatkan 
sulitnya merebut pangsa pasar yang 
lebih besar. Daya saing yang rendah 
tersebut disebabkan oleh ketergantun-
gan produk ekspor terhadap komponen 
impor yang relatif tinggi, kelangsungan 
pasokan produk ekspor yang belum 
terjamin serta kualitas, dan disain yang 
kurang inovatif. 

Permasalahan lain adalah kompo-
sisi komoditi ekspor Indonesia masih 
bertumpu pada keunggulan komparatif 
yang berkaitan dengan ekspor bahan 
mentah dari sumber daya alam, dan 

 
Gambar 1. Rasio Ekspor Non Migas Terhadap PDB INdonesia 

Sumber: BPS
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katan pelayanan ekspor impor guna 
memperlancar arus barang. Hal ini 
merupakan sinergi dari berbagai pihak 
seperti Kementerian Perdagangan, Bea 
Cukai, karantina dan otoritas pelabuhan. 
Pengembangan sistem perizinan ekspor 
yang terintegrasi kedalam National 
Single Window (NSW) diharapkan dapat 
menciptakan efisiensi dan percepatan 
perdagangan Indonesia di tingkat nasi-
onal dan internasional.

Peningkatan Pembiayaan Ekspor 

Salah satu permasalahan terkait  
rendahnya ekspor adalah belum maksi-
malnya kinerja pembiayaan ekspor. 
Menurut data Bank Indonesia, kinerja 
pembiayaan ekspor oleh perbankan 
masih sangat rendah. Kredit yang  
digunakan untuk industri dan perda-
gangan berorientasi ekspor masih 
sangat kecil dari total keseluruhan 
kredit perbankan. Data Bank indonesia 
menyatakan bahwa dalam tiga tahun 
terakhir sejak tahun 2010 telah terjadi 
penurunan pembiayaan ekspor dari Rp 
48,3 triliun pada tahun 2010 menjadi 
hanya Rp 36,5triliun pada tahun 2013. 

Terdapat beberapa permasalahan yang 
terjadi dalam hal pembiayaan ekspor. 
Dari sisi eksportir, beberapa perusahaan 
eksportir lebih memilih untuk menjadi 
debitur bank di luar negeri dengan 
pertimbangan efisiensi dan kelancaran 
bertransaksi dengan mitra dagang di 
luar negeri. Bagi perusahaan eksportir 
yang dimiliki asing (PMA) umumnya 
dipersyaratkan oleh stakeholders untuk 
menjadi debitur bank tertentu di luar 

murahnya tenaga kerja. Di samping 
itu, beberapa komoditi andalan ekspor 
Indonesia pada umumnya merupakan 
komoditi primer yang diekspor dalam 
bentuk bahan mentah atau setengah 
jadi sehingga nilai tambah yang diper-
oleh relatif kecil. 

Permasalahan akibat hambatan non-
tarif di negara tujuan ekspor sangat 
berkaitan  dengan pengenaan safeguard 
dan antidumping measures atas beber-
apa produk ekspor Indonesia, masalah 
lingkungan, dan masalah ketenagak-
erjaan. Masalah lain yang dihadapi 
adalah penetrasi pasar internasional 
cukup sulit, karena belum sepenuh-
nya memenuhi standar negara tujuan 
ekspor. Dalam hal kompetisi dengan 
negara-negara lain, banyak pesaing-
pesaing baru dari kawasan Asia yang 
memiliki jenis-jenis produk ekspor yang 
hampir sama dengan ekspor Indonesia, 
seperti industri tekstil dan alas kaki.

Permasalahan lain yang sangat krusial 
dalam meningkatkan kinerja ekspor 
adalah masih terbatasnya pembiayaan 
ekspor terutama untuk industri kecil 
dan UMKM. Industri kecil dan UMKM 
meskipun memiliki inovasi produk 
yang sangat baik, namun sangat sulit 
untuk menembus pasar ekspor teru-
tama karena masalah pendanaan dan 
pembiayaan. sehingga perlu dukungan 
pembiayaan ekspor oleh Pemerintah. 
Paket kebijakan ekonomi ini yang ingin 
meningkatkan kinerja ekspor dengan 
menyediakan akses kemudahan pembi-
ayaan bagi sektor industri dan UMKM.

Upaya Peningkatan Ekspor

Berbagai langkah-langkah telah  
diupayakan oleh Pemerintah untuk 
meningkatkan kinerja produk ekspor 
Indonesia. Antara lain, Pemerintah telah 
berupaya untuk mengurangi ekspor ko-
moditas mentah secara langsung, dan  
menggalakkan proses produksi serta 
peningkatan nilai tambah industri 
komoditas sehingga meningkatkan nilai 
produk yang dapat diekspor. Untuk pro-
gram ini, diperlukan investasi yang san-
gat besar terutama investasi di sektor 
industri pengolahan komoditas seperti 
kayu, mineral tambang dan perkebu-
nan. Dengan peningkatan nilai tambah 
komoditas melalui hilirisasi komodi-
tas, maka akan tercipta nilai tambah 
perekonomian yang lebih tinggi baik di 
sektor industri, penyerapan tenaga kerja 
maupun nilai produk ekspor. 

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah 
antara lain dengan meningkatkan daya 
saing produk ekspor nonmigas untuk 
mendorong peningkatan diversifi-
kasi pasar tujuan ekspor, peningkatan 
fasilitasi ekspor, serta peningkatan 
keberagaman, kualitas, dan citra 
produk ekspor.  Langkah-langkah yang 
dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Perdagangan adalah den-
gan menggelar strategi untuk promosi 
perdagangan, fasilitasi perdagangan, 
diplomasi perdagangan dan memper-
juangkan perdagangan produk-produk 
Indonesia di pasar internasional. 

Untuk meningkatkan kinerja ekspor, 
perlu juga dilakukan upaya pening-

 
Tabel 1. Ekspor dan impor Indonesia 2010-2015

Sumber: BPS
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negeri atau Kantor Cabang Bank Asing 
di Indonesia terutama dalam rangka 
efisiensi disamping mempermudah 
monitor.

Sementara itu, permasalahan dari sisi 
perbankan domestik yaitu kurang-
nya daya saing perbankan domestik 
dalam pembiayaan ekspor terutama 
disebabkan oleh sulitnya prosedur dan 
persyaratan serta relatif mahalnya 
perolehan creditline. Bagi bank domestik, 
pemberian kredit jangka menengah 
dan panjang memiliki risiko yang tinggi, 
sementara itu eksportir membutuhkan 
pendanaan untuk investasi berjangka 
menengah dan panjang. 

Permasalahan  lain adalah kurang 
mampunya perbankan domestik dalam 
menyediakan fasilitas hedging yang 
sesuai dengan kebutuhan eksportir. 
Dalam penyediaan fasilitas hedging, bank 
domestik mengalami masalah utama 
yaitu penentuan harga (pricing) yang 
acuannya belum jelas dan kurang mam-
pu mengembangkan skim penjaminan 
yang sesuai kebutuhan eksportir. Selain 
itu juga terdapat market gap antara jasa 
perbankan yang mampu disediakan 
oleh perbankan domestik dengan 
jasa perbankan yang dibutuhkan oleh 
eksportir. 

Untuk mengatasi berbagai perma-
salahan tersebut, Pemerintah melalui 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
336/KMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 
2009 secara resmi telah membentuk 
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 
(Indonesian Exim Bank) yang secara resmi 
beroperasi sejak 1 Sepetember 2009. 

LPEI dibentuk untuk mendukung ekspor 
nasional melalui Pembiayaan Ekspor 
Nasional (PEN). Bentuk PEN itu adalah 
(i) pembiayaan modal kerja/investasi 
baik secara konvensional maupun ber-
dasarkan prinsip syariah kepada badan 
usaha yang berbentuk badan hukum 
maupun tidak berbadan hukum ter-
masuk perorangan baik dalam maupun 
luar negeri. (ii) Melakukan penjaminan 
(kafalah) bagi eksportir, importir dan 
bank yang menjadi mitra penyediaan 
pembiayaan transaksi ekspor, dan pen-
jaminan dalam rangka tender terkait 
dengan pelaksanaan proyek yang meru-
pakan kegiatan yang menunjang ekspor 
dan (iii) memberikan layanan asuransi 

dan reasuransi ekspor. 

Dengan adanya LPEI diharapkan dapat 
menjembatani kebutuhan dari eksportir, 
importir dan masalah pembiayaan dan 
peran perbankan domestik sehingga 
terjadi sinergi antara sektor riil, ekportir 
dan importir yang bergerak cepat tetapi 
membutuhkan pembiayaan dan penda-
naan dengan sektor keuangan.

Paket kebijakan ekonomi Pemerintah 
yang telah dikeluarkan salah satunya 
untuk memperkuat pembiayaan ekspor 
melalui National Interest Account (NIA), di 
mana Menteri keuangan memberikan 
penugasan khusus kepada Lembaga 
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 
untuk menyalurkan kredit murah ke 
proyek-proyek terpilih. Deregulasinya 
berupa penerbitan KMK (Keputusan 
Menteri Keuangan) mengenai pem-
bentukan komite penugasan khusus 

ekspor. Komite ini, yang anggotanya 
berasal dari beberapa kementerian/
lembaga, akan bertugas memastikan 
pelaksanaan National Interest Account 
berjalan efektif

Diharapkan dengan berlakunya National 
Interest Account akan secara efektif  
meningkatkan kinerja ekspor yang pada 
akhirnya akan memperkuat  
perekonomian nasional dan  
meningkatkan kesejahteraan  
masyarakat.

FUNGSI

Mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor 
Nasional.

TUGAS

Memberi bantuan dalam rangka Ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, 
dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang 
menunjang Ekspor;

Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang  
dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai 
prospek (non-bankable but feasible) untuk peningkatan ekspor  
nasional; dan

Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau  
Lembaga Keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang 
secara komersial cukup potensial dan / atau penting dalam  
perkembangan ekonomi Indonesia.

WEWENANG

Menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional; 
Melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional; 
Melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan; dan-
Melakukan penyertaan modal dengan persetujuan Menteri

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LPEI

Sumber : http://www.indonesiaeximbank.go.id/
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti Bada Kebijakan Fiskal

Oleh: Dr. Hidayat Amir *)  

Mengejar Ketertinggalan  
Pembangunan Infrastruktur
Salah satu masalah utama pembangunan Indonesia ialah ketertinggalan pembangunan  
infrastruktur. Indikasinya dapat ditemukan dengan mudah bahkan dalam keseharian.  
Kemacetan transportasi luar biasa di kota-kota besar. Ketersediaan sumber energi listrik 
yang tidak memadai, baik untuk konsumsi rumah tangga atau pun industri terutama untuk 
wilayah-wilayah di luar Jawa dan mahalnya biaya logistik/distribusi barang antarwilayah di 
Indonesia. Fenomena tersebut hanya sebagian dari rentetan fakta yang mengindikasikan 
adanya ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Ada dua faktor utama penyebab  
ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Indonesia, yaitu: keterbatasan sumber  
pembiayaan dan tata kelola (governance) penyelenggaraan pembangunan proyek  
infrastruktur. Rezim pemerintahan yang baru dalam kepemimpinan Jokowi-JK bertekad kuat 
untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai target utama program  
pembangunannya. Konsekuensinya, dua kendala utama tersebut harus menjadi perhatian 
serius untuk bisa diselesaikan

https://pixabay.com
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Ketertinggalan Pembangunan  
Infrastruktur

Indikator yang lebih terstruktur dan 
lebih ilmiah bahwa Indonesia  
mengalami ketertinggalan dalam  
pembangunan infrastruktur dapat 
dilihat di dalam pilar kedua Global 
Competitive Index (GCI) yang dipublikasi 
secara tahunan oleh World Economic 
Forum (WEF). Tabel-1 menunjukkan 
peringkat Indonesia di antara beberapa 
negara sejawat untuk pilar infastruktur. 
Terlihat dengan jelas bahwa pembangu-
nan infrastruktur Indonesia sangat jauh 
tertinggal dari Singapura, Jepang dan 
Malaysia. Sedikit di belakang China dan 
hanya sedikit lebih baik dari Thailand. 
Jika dilihat lebih detail, Indonesia hanya 
memiliki satu komponen yang memiliki 
peringkat sangat baik, yaitu ketersedi-
aan kursi penerbangan (available airline 
seat). Sementara delapan indikator yang 
lain masih jauh tertinggal, ada di  
peringkat 40-an ke atas.

Kualitas infrastruktur yang tidak me-
madai akan mengganggu kualitas hidup 
rakyat dan menghambat pembangunan 
perekonomian. Kualitas infrastruktur 
yang kurang baik diantaranya meru-
pakan penyebab utama tingginya biaya 
logistik distribusi barang. Tingginya 
logistic cost di Indonesia sudah menjadi 
pengetahuan umum. Publikasi Logistic 
Performance Index (LPI) oleh Bank Du-

nia tahun 2014, menempatkan Indo-
nesia pada peringkat 53, jauh di bawah 
Korea (21), Malaysia (25), dan China (28). 
Publikasi lebih detail dapat dilihat di 
http://lpi.worldbank.org/international/global. 

Tidak hanya itu, rendahnya kualitas 
infrasrtuktur akan berakibat pada 
inefisiensi dan rendahnya produktivitas 
suatu bangsa. Padahal para ahli ber-
pendapat bahwa produktivitas meru-
pakan faktor penting yang dibutuhkan 
untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan 
demikian, dengan logika sederhana 
dapat dikatakan bahwa ketertingga-
lan pembangunan infrastruktur harus 
segera diatasi jika ingin mempercepat 
pertumbuhan ekonomi yang dibutuh-
kan untuk mencapai Indonesia sebagai 
negara maju. Oleh karenanya dibutuh-
kan peningkatan investasi di bidang 
infrastruktur untuk mengejar keterting-
galan. 

Dua kendala utama

Sebetulnya masalah ini telah lama 
menjadi kesadaran bangsa Indone-
sia. Hal ini dapat kita tilik dari niatan 
pemerintah untuk kembali meningkat-
kan pembangunan infrastruktur setara 
sebelum krisis. Pada tahun 1995 total 
belanja investasi di bidang infrastruktur 
mencapai kurang lebih 9% dari Produk 
Domestik Bruto (PDB). Sementara pada 
periode pasca krisis tahun 1997/1998 

investasi di bidang infrastruktur berger-
ak hanya pada kisaran 3-5% dari PDB.

Berbagai upaya telah dilakukan pemer-
intah, antara lain pada tahun 2005 
pemerintah menggelar Infrastructure 
Summit I untuk menarik investor dalam 
rangka bekerja sama dengan pemer-
intah untuk membangun infrastuktur. 
Terdapat 91 proyek infrastruktur dengan 
nilai US$22,5 milyar ditawarkan ke-
pada investor. Perhelatan ini sebagai 
terobosan pemerintah untuk menga-
tasi kendala keterbatasan pembiayaan 
pembangunan infrastruktur yang dimiliki 
oleh pemerintah dengan mengundang 
investor swasta masuk ke proyek-
proyek infrastruktur. Pada tahun 2010, 
pemerintah meluncurkan Public Private 
Partnership (PPP) Book, terdapat 87 
proyek infrastruktur dengan nilai US$34 
milyar ditawarkan kepada pihak swasta. 
Namun sayangnya, dari sekian banyak 
proyek infrastruktur yang ditawarkan 
dengan skema kerjasama pemerintah 
swasta (KPS) hingga 2015 baru dua 
proyek yang berhasil mencapai tahap 
kontruksi, yaitu: Jalan Tol Cikampek-
Palimanan dan SPAM Tangerang.

Pemerintah setelah periode krisis me-
mang mengalami keterbatasan sumber 
pendanaan untuk pembiayaan pem-
bangunan infrastruktur. Oleh karena 
itu, berbagai upaya dilakukan untuk 
meningkatkan keterlibatan swasta 

 
Tabel-1: Peringkat Kualitas/Ketersediaan Infrastruktur 

Negara Overall 
Infrastruc.

Jalan 
Darat

Kereta  
Api

Trans. 
Laut

Trans. 
Udara

Airline 
Seat 
Avail.

Suplai 
Listrik

Mobile 
Phone

Fixed 
Lines

Singapore 5 6 na 2 1 19 6 17 31
Japan 9 10 1 26 27 4 25 64 12
Malaysia 20 19 12 19 19 22 39 30 73
Korea Rep. 23 18 10 27 31 20 44 72 3
Saudi 
Arabia

29 26 50 40 41 24 26 5 70

China 64 49 17 53 58 2 56 108 59
Indonesia 72 72 41 77 64 14 84 54 71
Thailand 76 50 74 54 37 15 58 34 91
Iran 82 63 45 80 122 56 61 112 27
India 90 76 27 76 71 12 103 121 118

 
Sumber:http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (Peringkat dari 144 negara)
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dalam pembangunan infrastruktur. 
Namun ternyata hal ini tidaklah mudah. 
Terbukti selama 10 tahun konsep PPP/
KPS ditawarkan dalam berbagai kesem-
patan, namun tingkat keberhasilannya 
(success rate) masih sangat minimal.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) 
yang diselenggarakan oleh Badan Kebi-
jakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan 
tiga perguruan tinggi (UI, ITB dan UGM) 
dan diikuti oleh berbagai perwakilan 
pemangku kepentingan pembangunan 
infrastruktur pada 22 Oktober 2015 
yang lalu mengemuka bahwa terdapat 
dua kendala utama dalam percepatan 
pembangunan infrastruktur, yaitu: (1) 
aspek pembiayaan dan (2) aspek gover-
nance atau tata kelola.

Komitmen Pembiayaan dan Perbaikan 
Tata Kelola

Untuk mengatasi dua kendala utama 
tersebut, pemerintah secara serius 
mengambil langkah-langkah koreksi. 
Pertama, pemerintah memastikan 
adanya sumber pembiayaan bagi pem-
bangunan infrastruktur. Langkah yang 
dilakukan ialah dengan menggeser be-
lanja pemerintah dari belanja konsumtif 
menjadi belanja produktif – belanja 

infrastruktur menjadi prioritas utama. 
Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran 
dan cenderung boros dipangkas dan 
dialihkan kepada belanja infrastruktur. 
Hasilnya, belanja infrastruktur menin-
gkat dari sekitar Rp177 trilyun pada 
tahun 2014 meningkat menjadi sekitar 
Rp290 trilyun pada 2015. Jumlah ini 
akan meningkat mencapai Rp300 tri-
lyun pada anggaran tahun 2016.

Dengan langkah nyata yang dimulai dari 
keuangan negara, pemerintah mencoba 
memberikan sinyal yang baik bagi para 
investor bahwa pemerintah memiliki 
keseriusan yang tinggi untuk memban-
gun infrastruktur. Selain itu pemerintah 
juga mengembangkan sumber-sumber 
alternatif pembiayaan pembangunan 

infrastruktur, yaitu melalui berbagai 
skema creative financing (Lihat Gam-
bar-1). Dengan demikian pemerintah 
mengajak Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan swasta untuk secara  
bersama-sama mengatasi kebutuhan 
pembiayaan pembangunan infrastruk-
tur yang tidak sedikit. Kemampuan 
pendanaan pemerintah terbatas, 
sementara kebutuhan pendanaan 
pembangunan infrastruktur sangatlah 
besar.

Kalkulasi perkiraan kebutuhan pendan-
aan untuk pembangunan infrastruktur 
2015-2019 yang dilakukan oleh Bap-
penas mencapai Rp5.619 trilyun jika 
dalam skenario penuh. Dari jumlah itu, 
diperkirakan kemampuan pemerintah 
baik pusat maupun daerah hanya sebe-
sar kurang lebih Rp2.000 trilyun. Namun 
demikian, keseriusan pemerintah untuk 
membangun infrastruktur dasar den-
gan dana APBN menjadi indikasi kuat 
bahwa ajakan pemerintah terhadap 
swasta dan BUMN untuk ikut memban-
gun infrastruktur dengan skema KPS 
tidak kalah seriusnya.

Pendanaan bukanlah satu-satunya 
kendala dalam pembangunan infra-
struktur. Kendala besar yang lain ialah 

Gambar-1: Strategi Pembiayaan Infrastruktur 
                                               

 
Sumber: Presentasi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada Seminar Hari Oeang, 22 Oktober 2015 di Jakarta

 
Dengan langkah nyata yang 
dimulai dari keuangan negara, 
pemerintah mencoba  
memberikan sinyal yang baik 
bagi para investor bahwa 
pemerintah memiliki  
keseriusan yang tinggi untuk 
membangun infrastruktur. 
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mengenai tata kelola. Selain mem-
butuhkan dana yang besar, proyek 
pembangunan infrastruktur membu-
tuhkan keterlibatan banyak pihak dan 
seringkali membutuhkan waktu yang 
lama. Oleh karenanya, pengelolaan 
proyek infrastruktur lumayan kompleks. 
Kompleksitas ini mempengaruhi tingkat 
berbagai risiko yang melekat, baik itu 
risiko finansial, risiko konstruksi, mau-
pun risiko sosial politik. 

Banyaknya pihak yang terlibat dalam 
proyek pembangunan infrastruktur, baik 
dari konsorsium pembiayaan, kontrak-
tor, regulator, perencana, pekerja, dan 
masyarakat, itu laksana suatu  
orchestra. Oleh karenanya diperlukan 
seorang conductor andal, yang mampu 
memberikan gestur isyarat yang jelas 
untuk mengatur ritme dan aksi para 
musisi. Inilah kendala kedua yang tidak 
kalah pentingnya dengan kendala  
pembiayaan. 

 

Pemerintah sebagai conductor telah 
memberikan gestur yang tegas - baik 
dengan alokasi belanja negara untuk 
infrastruktur yang meningkat drastis 
maupun dengan keseriusan memang-
kas birokrasi dan regulasi yang meng-
hambat. Mempermudah pengadaan 
lahan. Dengan berbagai paket kebijakan 
yang dipersiapkan. Serta turun lang-
sung mengurai bottleneck yang terjadi. 
Mempertemukan berbagai pihak yang 
bersengketa untuk benar-benar men-
cari titik temu penyelesaiannya. Jika ini 
terus berjalan, kita bisa berharap bahwa 
pembangunan infrastruktur akan 
melaju kencang mengejar keterting-
galannya.#

Tabel-2: Kebutuhan Investasi Infrastruktur 2015-2019

Sektor yang harus didanai 
dalam RPJMN

Skenario Penuh (1) Skenario Parsial (2) Skenario Baseline(3)

Jalan 1.274 851 637
Kereta Api 278 222 140
Transportasi Kota 155 115 75
Transportasi Laut 563 424 282
Ferry 91 80 60
Transportasi Udara 182 165 100
Ketenagalistrikan 1.080 960 745
Sumber Daya Air 1.091 845 645
Irigasi 905 616 420
Total Investasi 5.619 4.278 3.104

Gambar-2: Rencana Investasi InfrastrukturBidang Transportasi 2015 – 2019  



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2015
29

FOKUS

Menangkap Maksud Kebijakan  
Diskon Revaluasi Aset 
Oleh: Mohamad Nasir *)

www.odoo.com

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti Pada Badan Kebijakan Fiskal

Untuk memitigasi risiko krisis keuangan dan perlambatan ekonomi nasional, Pemerintah 
telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan, dari paket kebijakan 1 s.d 6.Dalam paket  
kebijakan 5, sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2015 (Bappenas. 
2015), Pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon tarif PPh final atas kegiatan 
revaluasi aset yang dilakukan oleh badan usaha. Normalnya, kegiatan revaluasi aset  
dikenakan PPh final sebesar 10% atas selisih antara nilai aset setelah revaluasi dengan nilai 
buku fiskalnya, bila nilai hasil revaluasi di atas nilai sebelumnya. Dengan adanya kebijakan 
ini, tarif PPh final didiskon menjadi 3% bila revaluasi dilakukan sampai 31 Desember 2015, 
4% bila dilakukan dalam periode 1 Januari s.d 30 Juni 2016, dan 6% bila dilakukan dalam peri-
ode 1 Juli s.d 31 Desember 2016 (Bappenas, 2015).
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Ditengah isu ketidaktercapaiannya 
penerimaan dari sektor perpajakan 
dalam tahun anggaran 2015, kebi-
jakan ini tentunya terlihat secara jelas 
bertolak belakang. Namun demikian, 
kebijakan ini tidak sesederhana 
seperti melihat penurunan tarif dari 
10% menjadi 3% atau 4% atau 6%.Ten-
tunya ada maksud yang lebih besar 
dari Pemerintah yang ingin diraih dari 
pengorbanan ini.Terkait dengan hal ini, 
paper ini bermaksud menangkap dan 
mengurai maksud dari Pemerintah 
atas kebijakan diskon PPh final atas 
revaluasi aset.

Penerimaan Perpajakan Dapat  
Terkoreksi

Sebagaimana telah diuraikan di atas 
bahwa kegiatan revaluasi aset dikena-
kan PPh final, dan tentunya merupak-
an salah satu penerimaan perpajakan.
Sebelum adanya paket kebijakan 
terkait diskon PPh Final atas revalu-
asi aset, PMK No.79/PMK.03/2008 
mengenakan tarif PPh 10% atas  
kegiatan revaluasi aset.Sebagai con-
toh, PT A memiliki aset tetap dengan 
nilai buku fiskal Rp10 triliun.Seiring 
dengan perkembangan inflasi dan 
suku bunga yang meningkat, harga 
pasar atau harga wajar aset tetap 
tersebut diperkirakan Rp15 triliun.
Terdapat selisih 5 triliun dari nilai 
sebelumnya.Bila dilakuan revaluasi, 
maka PT A harus membayar PPh 
final sebesar Rp500 miliar (10% x Rp5 
triliun).Dengan adanya kebijakan dis-
kon ini, badan usaha yang melakukan 
revaluasi hanya diwajibkan mem-
bayar Rp150 miliar (3% x Rp5 triliun) 
untuk tahun 2015, atau Rp200 miliar 
(4% x Rp5 triliun) bila dilakuan pada 
semester 1 tahun 2016, atau Rp300 
miliar (6% x Rp5 triliun) bila dilakukan 
pada semester 2 tahun 2016. Dari 
contoh hitungan ini, Pemerintah akan 
mengalami penurunan penerimaan 
sebesar Rp350 miliar atau Rp300 
miliar atau Rp200 miliar. 

Selain PPh final, Pemerintah pun 
berpotensi mengalami penurunan 
penerimaan perpajakan atas pajak 
penghasilan tahunan atau corporate in-
come tax (CIT).Tarif CITdi Indonesia saat 
ini sebesar 25%.Potensi penurunan CIT 
disebabkan oleh meningkatnya beban 

depresiasi yang terjadi sebagai kon-
sekuensi naiknya nilai aset tetap pasca 
revaluasi.Namun demikian potensi 
penurunan CIT dapat dicegah bahkan 
dapat ditingkatkan bila badan usaha 
mampu meningkatkan kapasitas usa-
hanya dengan memanfaatkan adanya 
penguatan modal sebagai akibat revalu-
asi aset.Merujuk pada contoh diatas, 
nilai buku aset tetap setelah revaluasi 
menjadi Rp15 triliun. Dengan asumsi 
sisa masa manfaat tidak berubah yaitu 
10 tahun, maka biaya depresiasi per 
tahunnya meningkat dari Rp1 triliun, 
menjadi Rp1,5 triliun. Terdapat kenaikan 
biaya depresiasi sebesar Rp500 miliar 
per tahun, dan jumlah ini akan menjadi 
deductible expense setiap tahunnya.

Selama ini, kegiatan revaluasi adalah 
kegiatan yang jarang dilakukan karena 
tidak semua badan usaha mampu 
memenuhi konsekuensinya.Revaluasi 
aset dapat dilakukan apabila 1) terjadi 
perbedaan yang siginifikan atau mate-
rial antara nilai buku dengan nilai wajar 
atau pasar atau hasil revaluasi, dan 2) 
biaya revaluasi lebih rendah dari pada 
benefit yang didapatkan dari revalu-
asi tersebut.Sering badan usaha tidak 
dapat melakukan revaluasi karena ter-
bentur dengan biaya yang tidak mampu 
ditanggung oleh badan usaha tersebut. 
Beberapa biaya yang perlu ditang-
gung dalam revaluasi antara lain biaya 
penilaian atau appraisal, dan PPh final 
atas revaluasi. Kedua biaya tersebut 
membutuhkan cash out flow, dan badan 
usaha belum tentu memiliki persediaan 
kas yang cukup atau dapat dipenuhi 
dengan berhutang. Oleh karena itu, 
dengan cara mendiskon PPh, Pemer-
intah nampaknya berusaha merubah 
dari jarang menjadi sering. Dengan kata 
lain, membuat badan usaha mampu 
menanggung konsekuensi biaya revalu-
asi khususnya pembayaran PPh final. 
Pemanfaatan kebijakan diskon ini oto-
matis dapat berpotensi meningkatkan 
penerimaan perpajakan selama periode 
diskon, yang sebelumnya mungkin tidak 
signifikan bagi penerimaan perpajakan 
dari kegiatan revaluasi aset.

Penambahan PPh final atas revaluasi, 
kecil kemungkinan terjadi pada tahun 
2015.Waktu tersisa sejak pengumuman 
kebijakan s.d. akhir tahun 2015 tinggal 

2 bulan lagi.Sementara itu, kegiatan 
revaluasi membutuhkan tahapan yang 
memakan waktu yang cukup lama. Dari 
permohonan dilakukan revaluasi dari 
manajemen ke pemegang saham, di-
lanjutkan proses pengajuan revaluasi ke 
Ditjen Pajak, pengadaan appraisal, proses 
penilaian olehappraisal, sampai dengan 
pembayaran kewajiban perpajakan.  
Selain waktu, keputusan  manajemen 
suatu badan usaha untuk melakukan 
revaluasi tahun 2015 juga dapat meng-
hambat keefektifan kebijakan. Manaje-
men sekarang akan berfikir ulang, apa-
bila potensi bonus kinerja manajemen 
terkoreksi sebagai akibat kebijakan ini. 
Penambahan beban depresiasi sebagai 
akibat revaluasi dapat mengurangi laba 
bersih perusahaan di 2015.Oleh karena 
itu, Potensi PPh revaluasi yang cukup 
besar kemungkinan terjadi di 2016 . 

Bagi BUMN, revaluasi aset tetap juga 
bukan persoalan yang mudah. Rini 
Soemarno (2015) menyampaikan bahwa 
beberapa BUMN terkendala pada status 
aset tetap yang dikuasai oleh BUMN 
(Yodie Hardiyan, 2015), di mana terdapat 
aset berstatus barang yang belum 
ditentukan statusnya (BPYDS). BPYDS 
adalah aset tetap yang pada awalnya 
milik Negara, kemudian diserahkan 
kedapa BUMN, dan secara akuntansi 
telah dianggap sebagai milik BUMN, 
namun belum disahkan atau dikelu-
arkan peraturan pemerintah tentang 
penambahan modal negara (PMN) nya. 
Belum adanya kejelasan atas statusnya 
ini, menimbulkan keruwetan tersendiri, 
baik dari sisi pencatatan dalam APBN, 
pengakuan beban depresiasinya 
sebagai deductible expense dan lainnya.
Penyelesaian status memakan waktu 
yang cukup lama pula.

Penguatan Sektor Keuangan

Kebijakan diskon PPh final atas re-
valuasi aset lahir dilatarbelakangi risiko 
krisis keuangan dan ekonomi di 2015.
Risiko krisis ini diindikasikan dari indika-
tor penurunan current account, penu-
runan IHSG, peningkatan suku bunga, 
dan depresiasi nilai rupiah. Isu krisis ini 
meningkatkan assymetric risk dan menu-
runkan kepercayaan para investor luar 
negeri. Di sisi lain, peningkatan suku 
bunga dan depresiasi rupiah dapat me-
nimbulkan penyesuaian yang menurun 
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atas nilai aset yang dimiliki badan usaha 
khususnya perbankan dalam kaca mata 
investor asing. Sebagai contoh, aset 
tetap yang dicatat sebesar Rp100 miliar 
akan mengalami penurunan nilai bagi 
investor asing ketika terjadi depresiasi 
rupiah dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. 
Aset ternilai menurun dari USD12,5 juta 
menjadi USD10 juta ketika dikonversi 
dalam mata uang asing.

Apabila kondisi di atas terjadi, maka ke-
mampuan bayar badan usaha tersebut 
otomatis akan menurun, dan ini dapat 
meningkatkan risiko gagal bayar pinja-
man luar negeri. Sebagai catatan, pinja-
man luar negeri Indonesia per Agustus 
2015 telah mencapai USD303,248 
juta, yang terdiri dari pemerintah 
USD128.781 juta, Bank Sentral USD 
5.202 juta dan swasta USD169.266 juta 
(BI. 2015). Tingginya risiko gagal bayar 
otomatis dapat menimbulan kekhawat-
iran dan penarikan modal asing ke luar 
dari Indonesia, kurs Rupiah terdepresi-
asi lebih dalam, dan akhirnya Indonesia 
dapat terjerembab kembali dalam krisis 
ekonomi dan keuangan sebagaimana 
terjadi pada tahun 1997/1998.

Revaluasi aset dapat menurunkan 
potensi gagal bayar tersebut. Hal ini 
terjadi karena revaluasi dapat menye-
hatkan neraca badan usaha melalui 
peningkatan nilai aset dan modal atau 
ekuitas.Ketika ekuitas meningkat, 
maka debt to equity ratio menurun, atau 
penguatan modal. Hal  ini dapat men-
imbulkan respon positif bagi investor 
atau kreditor asing untuk tetap percaya 
pada kemampuan bayar badan usaha 
tersebut. Selain itu, diharapkan bahwa 
rating kredit badan usaha tidak menu-
run, minimal bertahan, bahkan kalau 
bisa meningkat.Dengan rating kredit 
yang baik, tidak menutup kemungkinan 
bagi badan usaha untuk restrukturisasi 
pinjaman bahkan dapat menarik pinja-
man baru.

Konsekuensi Pada Pembiayaan Infra-
struktur dan APBN

WEF (2015) dalam Global Competitive-
ness Report 2015-2016 mencatat 
bahwa Indonesia mempunyai perma-
salahan kelayakan infrastruktur.Indo-
nesia menyadari hal ini, dan mencoba 
memperbaiki kondisi infrastruktur di In-
donesia sebagaimana tercantum dalam 

RPJMN 2014-2019. Untuk membangun 
sejumlah infrastruktur tersebut dibu-
tuhkan dana sekitar Rp5.519,4 triliun. 
Mengandalkan pendanaan dari APBN 
pastinyatidak akancukup. Karenanya, 
dibutuhkan kontribusi dari BUMN dan 
swasta.

Salah satu BUMN yang terkait dengan 
pembangunan infrastruktur adalah PT 
PLN. Sebelumnya, Pemerintah telah 
menargetkan proyek 10.000 MW untuk 
mengurangi kekurangan pasokan 
tenaga listrik, dan saat ini Pemerintah 
mencanangkan kembali proyek 35.000 
MW. Karenanya, mau tidak mau kinerja 
keuangan terpengaruhi dengan adanya 
proyek tersebut, dan turut pula berupa-
ya untuk membiayai proyek power plant 
baik secara parsial maupun keseluru-
han proyek, dan baik secara langsung 
maupun tidak. Sebagai catatan, proyek 
jual beli tenaga listrik dari independent 
power producer (IPP) biasanya dilakukan 
secara take or pay sehingga laporan 
keuangan PT PLN secara konsolidasi 
terbebani oleh kewajiban yang dilaku-
kan oleh IPP.

Dengan adanya revaluasi, PT PLN 
dapat meningkatkan aset dan ekuitas 
sekaligus.Sebagai contoh, PT PLN dapat 
meningkatkanaset sebesar 200 triliun 
(Edy Mulyadi, 2015), dan otomatis ekui-
tas juga meningkat 200 triliun.Kenai-
kan ekuitas dapat meningkatkan pula 
kemampuan pinjaman PT PLN. Dengan 
asumsi debt to equty ratio 2 kali, maka 
pinjaman yang dapat diraih dapat men-
capai Rp400 triliun.Sebuah angka yang 
sangat besar untuk mendanai proyek 
pembangkit listrik di Indonesia.

Akan tetapi, revaluasi aset tetap 
khususnya pada aset tetap yang dapat 
menurun nilainya (misalnya pembangkit 
listrik, alat transportasi, dan lainya atau 
non tanah), belum tentu dapat mening-
katkan kapasitas produksinya, meski-
pun nilai nominalnya meningkat. Dalam 
kasus tertentu, khususnya pada kasus 
BUMN yang mendapatkan penugasan 
seperti PT PLN dan PT Pupuk Holding 
Company,revaluasi atas aset seperti ini 
dapat menimbulkan double impact pada 
APBN. Pertama adalah penurunan CIT 
sebagai akibat peningkatan depresiasi 
aset pasca revaluasi, sebagaimana 
dijelaskan di atas.Kedua adalah dapat 

meningkatkan belanja subsidi APBN.
Hal ini dapat terjadi karena Pemer-
intah masih menerapkan kebijakan 
subsidi pada komoditas kepentingan 
umum seperti tenaga listrik dan pupuk 
kepada masyarakat tertentu. Subsidi 
yang dibayarkan pada kedua komo-
ditas tersebut masih menggunakan 
mekanisme cost plus margin pricing atau 
diformulasikan secara umum dengan 
biaya pokok produksi (BPP) plus margin 
dikurangi harga eceran/tarif (HE) atau 
([BPP x (1+ margin)]– HE). Mekanisme 
ini memberikan kosekuensi bahwa 
semakin besar biaya produksi, semakin 
besar pula subsidi yang harus dibayar 
oleh Pemerintah selama harga eceran 
atau tarif tidak mengalami perubahan.

Penutup

Kebijakan diskon atas kegiatan revalu-
asi berpotensi meningkatkan pendapa-
tan perpajakan Negara dalam jangka 
pendek, khususnya dalam periode 
diskon. Di samping itu, ditengah anca-
man krisis keuangan, revaluasi dapat 
dikatakan tindakan yang tepat dalam 
menjaga keterpurukan sektor keuan-
gan melalui kewajaran nilai aset dalam 
neraca, dan dapat pula mendorong 
penguatan permodalan suatu badan 
usaha. Dengan adanya penguatan ekui-
tas, potensi laveraging dapat meningkat 
pula, dan hal ini adalah kesempatan 
yang cukup baik bagi BUMN yang akan 
membangun infrastruktur. Namun 
demikian, kebijakan ini juga menim-
bulkan efek negatif bagi APBN, yaitu 1) 
berpotensi menurunkan penerimaan 
perpajakan khususnya dari CIT dalam 
jangka panjang sebagai akibat pening-
katan depresiasi aset tetap, selama 
badan usaha belum dapat memanfaat-
kan adanya penguatan ekuitas, dan 2) 
dapat menimbulkan efek tidak langsung 
yang berupa peningkatan belanja sub-
sidi yang menggunakan mekanisme cost 
plus margin.
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Paket Kebijakan Peningkatan   
Investasi Sektor Properti

Rita Helbra Tenrini  *)

http://msports.net/

  ___________________________________________________________________________________________________
*)Peneliti Pada Badan Kebijakan  Fiskal

Perkembangan perekonomian global saat ini sedang mengalami gejolak, hal ini dipicu oleh 
pengumunan rencana penghentian kebijakan stimulus moneter oleh Bank Sentral Amerika 
Serikat (AS) pada pertengahan tahun 2013. Pasar keuangan di beberapa negara berkembang 
mengalami tekanan yang cukup berat dengan adanya pengembalian modal asing (capital rever-
sal) terutama ke AS.  Sejak saat itu, nilai tukar mata uang di negara-negara berkembang terse-
but bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah.
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Gejolak dan ketidakpastian tersebut 
diperparah dengan kondisi Tiongkok 
yang mengalami perlambatan, dan 
Jepang yang belum menunjukkan 
prospek sebagai motor pertumbuhan 
di kawasan Asia. Keadaan ini dit-
ambah lagi dengan prospek pemulihan 
dari krisis ekonomi di negara-negara 
di Eropa yang belum berjalan sesuai 
harapan.

Kondisi global ini mempengaruhi 
kondisi dalam negeri dimana pertum-
buhan ekonomi Indonesia terus  
mengalami penurunan. Kondisi  
perekonomian Indonesia juga  
terpengaruh oleh kondisi global dari 
negara-negara yang menjadi partner 
dagang Indonesia seperti negara- 
negara di kawasan Eropa, AS dan 
China, hal ini menyebabkan  
adanya penurunan pada investasi dan 
permintaan barang dari Indonesia. 
Pada triwulan I tahun 2014 pertum-
buhan ekonomi Indonesia sebesar 
5,22 persen, kemudian menurun 
menjadi 5,12 persen pada triwulan II, 
pada triwulan III pertumbuhan turun 
kembali menjadi 5,01 persen dan per-
tumbuhannya tetap pada triwulan IV. 
Kemudian pada triwulan I tahun 2015 
pertumbuhan sebesar 4,72 persen 
kemudian menurun kembali menjadi 
4,67 pada triwulan II tahun 2015. Tabel 

pertumbuhan ekonomi dari triwulan I 
tahun 2012 s.d triwulan II tahun 2015 
dapat kita lihat pada grafik.1

Dalam upaya menggerakkan eko-
nomi nasional, merespon perlambatan 
pertumbuhan ekonomi, depresiasi 
rupiah, serta menghadapi Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) dan dinamika 
globalisasi ekonomi maka pemerintah 
mengeluarkan berbagai paket kebijakan 
ekonomi, paket ekonomi yang terakhir 
dikeluarkan adalah paket ekonomi VIII 
yang diluncurkan pada bulan Desember. 
Diharapkan terbitnya paket-paket kebi-
jakan ekonomi ini perlahan namun pasti 
dapat memperkokoh kondisi ekonomi 
Indonesia saat ini. Adapun kebijakan 
ekonomi yang dikeluarkan dalam be-
berapa tahap disebabkan adanya pena-
taan kebijakan fundamental, immediate 
action, dan respon terhadap kondisi, baik 
yang diprioritaskan di Pemerintah Pusat 
maupun Daerah (Kemenko Perekono-
mian, 2015)

Paket kebijakan ekonomi I dikeluarkan 
pada tanggal 11 September 2015, salah 
satu paket kebijakan I yang dikeluarkan 
adalah untuk menggerakkan perekono-
mian nasional. Melalui paket kebijakan 
ini, pemerintah melakukan serangkaian 
kebijakan deregulasi, debirokratisasi 
dan memberikan insentif fiskal dalam 
rangka menggerakan perekonomian 

nasional (sektor riil). Kebijakan tersebut 
lebih khusus dalam rangka mendorong 
daya saing industri nasional, memper-
cepat Proyek Strategis Nasional, me-
ningkatkan investasi di sektor properti, 
percepatan pencairan Dana Desa dan 
memperluas kesempatan berusaha.

Paket kebijakan dalam rangka menin-
gkatkan investasi di sektor properti 
adalah dengan mengeluarkan kebi-
jakan yang mendorong pembangunan 
perumahan, khususnya bagi masyara-
kat berpenghasilan rendah disamping 
membuka peluang investasi yang lebih 
besar di sektor properti.

Mendorong investasi di sektor prop-
erti dengan melaksanakan kebijakan 
mengatasi pelemahan di sektor properti 
berupa membuka kepemilikan orang 
asing terhadap rumah susun mewah 
dengan harga 10 miliar rupiah ke atas, 
perubahan peraturan pemerintah (PP) 
untuk memperkuat Perumnas dalam 
pembangunan rumah susun bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah dan 
penyelesaian PP Hunian Berimbang un-
tuk mendorong pembangunan peruma-
han bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah (Kemenkominfo, 2015)

Program yang dijalankan pemerin-
tah untuk mendorong pembangunan 
perumahan adalah Program Sejuta 

 
Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012 s.d 2015 (%)

 

Sumber : Kemenko Perekonomian, 2015
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Rumah, dimana Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
berupaya untuk melakukan pemenu-
han hunian yang layak bagi seluruh 
masyarakat Indonesia. Program ini 
juga merupakan salah satu program 
Nawacita dalam agenda target pem-
bangunan rumah.

Penyediaan hunian yang layak bagi 
warganya menjadi pekerjaan rumah 
bagi negara termasuk Indonesia.  
Apalagi dengan meningkatnya jumlah 
penduduk tentunya bertambah tinggi 
kebutuhan untuk tempat tinggal. 
Program sejuta rumah ini juga dilak-
sanakan untuk memenuhi backlog 
rumah yang mencapai 13,5 juta unit 
pada tahun 2015. Rata-rata permin-
taan residensial setiap tahun mencapai 
700-800 ribu unit, namun kapasitas 
pengembang hanya mampu menye-
diakan pasokan maksimum 400 ribu 
unit setiap tahun. Dalam NKAPBN 2015 
disebutkan bahwa pada tahun 2015 
diharapkan angka backlog peruma-
han dapat berlurang menjadi 11,5 juta 
rumah tangga, selain itu rumah tangga 
yang menempati rumah tidak layak 
huni juga diharapkan berkurang menjadi 
3,26 juta rumah tangga. 

Sejak dicanangkan pada 29 April 2015, 
program sejuta rumah telah berhasil 
merealisasikan 568.158 unit rumah 
hingga akhir Oktober (Erawan A., 
2015). Rumah yang akan dibangun 
pada program sejuta rumah ini berupa 
rumah tapak, rumah susun hak milik 
(rusunami), dan rumah susun hak sewa 
(rusunawa) dan rumah khusus. Lokasi 
pembangunan direncanakan berada di 
17 provinsi yaitu Sumut, Jambi, Kepri, 
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kal-
bar, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel, Sulteng, 
Papua, Papua Barat, Maluku Utara, NTB, 
dan NTT. 

Rencana pembangunan sejuta rumah 
dibagi menjadi dua yaitu rumah untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah 
sebesar 603.516 unit dengan stake-
holder yang berasal dari Pemerintah, 
perumnas, pengembang swasta, BPJS 
Ketenagakerjaan dan Pemda. Selain itu 
rumah untuk non Masyarakat berpeng-
hasilan rendah sebesar 396.484 unit 
rumah. 

Selain pembangunan perumahan, 

pemerintah juga mencanangkan pro-
gram Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
(KPR FLPP). FLPP memberikan uang 
muka sebesar satu persen dan suku 
bunga pinjaman sebesar lima persen 
dan jangka waktu pinjaman hingga 20 
tahun. 

Hingga akhir Juli FLPP yang telah 
terealisasi sebesar Rp.4,1 triliun dengan 
jumlah rumah 54.540 unit rumah.  
Anggaran tahun 2015 yang disediakan 
pada tahun 2015 diperkirakan akan 
habis terserap. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat mengelola  
dukungan FLPP untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR).  
Program FLPP ini telah dilaksanakan 
sejak tahun 2010, dengan total  
penyaluran dana bergulir FLPP dari 
tahun 2010 s.d 2014 sebanyak 361.107 
atau sebesar Rp16.536 triliun. 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui 
bahwa realisasi unit rumah dengan 
menggunakan skema FLPP sampai 
dengan tahun 2014 adalah sebanyak 
361.107 unit rumah. Realisasi ini hanya 
sebesar 27 persen dari Sasaran Pem-
biayaan Perumahan bagi MBR sesuai 
RPJMN Nasional 2010-2014.

Menurut Weicher (1979) yang dikutip 
oleh Olsen E.O (2001) Subsidi peruma-
han untuk masyarakat berpenghasilan 

Tabel 1 Rencana Program Pembangunan Sejuta Rumah

Stakeholder Rencana (Unit)
Rumah untuk MBR 603.516 
    Pemerintah 98.300 
    Perumnas 36.016 
    Pengembang Swasta 403.800 
    BPJS Ketenagakerjaan 35.400 
    Pemda 30.000 
Rumah untuk Non-MBR 396.484 
   Real Estat Indonesia (REI) 250.000 
   Masyarakat 146.484 
TOTAL 1.000.000 

Sumber : Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

Tabel 2 Realisasi Unit Rumah dan Nilai Penyaluran FLPP

Tahun Realisasi
 Rumah 

Tapak 
(unit)

Rumah 
Susun 
(unit)

Total Rumah 
(unit)

Nilai Penyaluran

2010              
7.959 

                      
-              7.959            242.656.944.515 

2011            
109.458 

                  
134           109.592        3.688.272.537.411 

2012                  
64.780 

                      
5              64.785        2.587.256.538.729 

2013               
102.663 

                     
51            102.714        5.363.161.269.150 

2014                  
76.023 

                    
34              76.057        4.655.625.834.824 

TOTAL               
360.883 

                  
224            361.107      16.536.973.124.629 

Sumber : Kemenkeu
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rendah menghasilkan banyak positif 
eksternalitas positif antara lain, dengan 
perumahan yang lebih baik untuk ma-
syarakat berpenghasilan rendah, maka 
akan meningkatkan kesehatan bagi 
anggota keluarga, dan untuk penyakit 
menular, akan meningkatkan kesehatan 
bagi masayarakat kelas menengah 
tersebut dan pihak yang berhubungan 
dengan mereka. Dengan adanya pen-
ingkatan kesehatan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah maka diharap-
kan produktivitas akan meningkat.

Peningkatan produktivitas juga diharap-
kan terwujud dengan adanya program 
pembangunan sejuta rumah bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah. Be-
berapa program yang dijalankan selain 
pembangunan rumah tapak dan rumah 
susun adalah pembangunan rumah 
khusus, antara lain rumah khusus 
nelayan. Diharapkan, rumah khusus ini 
akan menjadi tempat tinggal yang layak 
huni. Rumah ini juga mendekatkan 
nelayan dengan pekerjaannya sehingga 
mampu mengefisiensikan kerja ne-
layan. Program lain yang dilaksanakan 
pemerintah adalah bantuan stimulan 
perumahan swadaya (BSPS) yang telah 
dilaksanakan di Klaten. Diharapkan 
penerima bantuan merawat rumah 
seusai mendapat bantuan, bantuan 
stimulan perumahan swadaya (BSPS)  
ini diberikan pemerintah ditujukan 
untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat serta meningkatkan kes-
ehatan.

Penyediaan perumahan rakyat juga 
telah menjadi salah satu agenda priori-
tas dalam bidang belanja negara. Pada 
tahun 2015 Pemerintah mengambil 
kebijakan untuk mengalokasikan  
anggaran tambahan belanja untuk ber-
bagai program/kegiatan prioritas yang 
anggarannya bersumber antara lain dari 
penghematan subsidi BBM dan  
berbagai upaya terkait optimasi 
pendapatan negara. Penghematan 
anggaran tersebut digunakan untuk 
mendanai pemenuhan kewajiban dasar 
di bidang perumahan.

Pemenuhan kewajiban penyediaan 
perumahan yang layak juga menjadi 
salah satu Program/kegiatan prioritas 
khususnya melalui belanja pemerin-
tah pusat. Pada tahun 2015 anggaran 

yang dialokasikan pada fungsi peruma-
han dan fasilitas umum mencapai 
Rp25.587,2 miliar, nilai ini lebih tinggi 
sebesar Rp5.121,5 miliar atau 25 persen 
jika dibandingkan dengan alokasinya 
dalam APBN tahun 2015 sebesar 
Rp20.465,8 miliar. Sasaran yang ingin 
dicapai dari fungsi perumahan dan  
fasilitas umum pada tahun 2015 antara 
lain: (i) meningkatnya fasilitasi penyedi-
aan baru hunian layak huni untuk ma-
syarakat berpenghasilan rendah (MBR); 
(ii) terbangunnya Rusunawa untuk 
MBR; dan (iii) meningkatnya fasilitasi 
peningkatan kualitas hunian.

Dalam APBNP tahun 2015 pemerintah 
juga mengalokasikan Penyertaan Modal 
Negara (PMN) sebesar Rp70,372,8 miliar 
yang meningkat sebesar Rp63.053,6 
miliar dari alokasi tahun 2015 sebesar 
Rp7.319.2 miliar. Alokasi PMN tersebut 
sebagian bedar diberikan kepada BUMN. 

Dalam mendukung program  
pembangunan infrastruktur dan konek-
tivitas PMN diberikan kepada BUMN 
salah satunya adalah untuk penyediaan 
land bank dan pembangunan rumah 
sederhana

Perum Perumnas merupakan BUMN 
yang bergerak di bidang properti 
pengembangan pemukiman dan pe-
rumahan rakyat terpercaya di Indone-
sia, yang salah satu tugasnya adalah 

ikut mendukung dalam meningkatkan 
kualitas hidup rakyat Indonesia melalui 
penyediaan rumah murah yang dapat 
terjangkau.

Manfaat pemberian PMN kepada 
Perum Perumnas dijelaskan dalam 
NK APBNP 2015 yaitu: (i) membantu 
menurunkan backlog perumahan 
nasional melalui penyediaan peruma-
han rakyat; (ii) terciptanya pemukiman 
dengan tingkat efisiensi lingkungan 
yang lebih baik melalui program  pena-
taan kota dan hunian yang terintegrasi; 
(iii) meningkatkan peran perusahaan 
sebagai penyedia perumahan rakyat 
dengan kualitas hunian yang lebih baik; 
(iv) meningkatkan pendapatan dan laba 
perusahaan sehingga going concern 
perusahaan dapat terjamin, yang pada 
akhirnya dapat menjamin penyedi-
aan perumahan secara kontinu setiap  
tahunnya

Grafik 2 Tambahan PMN untuk Program Pembangunan  
Infrastruktur dan Konektifitas (miliar Rupiah)

 
Sumber: NKAPBNP 2015
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Pemerintah telah mengeluarkan paket 
kebijakan ekonomi jilid IV pada tanggal 15 
Oktober 2015 lalu, dimana di dalamnya 
termasuk penerbitan kebijakan  
pengupahan baru. Melalui kebijakan 
pengupahan baru tersebut, pemerintah 
pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengeluarkan rumus baru kenaikan upah 
minimum provinsi (UMP) tiap tahun. 
”Ini memberi kepastian pekerja bahwa 
upah naik tiap tahun, dan kepastian 
dunia usaha agar upah bisa diprediksi,” 
kata Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri 
dalam jumpa pers Paket Kebijakan  
Ekonomi Jilid IV di Istana Negara, Jakarta.

Kebijakan Baru  
Pengupahan  
Sebagai  
Jalan Tengah 

Sigit Setiawan   *)

hukumtenagakerja.com

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti Pada Badan Kebijakan  Fiskal

Kebijakan upah minimum melalui penetapan regulasi di 
negara maju sejatinya merupakan intervensi pemerintah un-
tuk melindungi para pekerja yang memiliki keterampilan dan 
pengalaman paling rendah, termasuk di dalamnya kelompok 
remaja yang bekerja paruh waktu (Mankiw, 2012).Namun, 
esensi kebijakan pengupahan di Indonesia berbeda. Melalui 
formula penetapan upah minimum dalam PP Nomor 78 
Tahun 2015 tentang Pengupahan, pemerintah mengeluarkan 
jurus pamungkasnya untuk menengahi kisruh negosiasi upah 
antara pengusaha dan buruh yang selalu panas mewarnai at-
mosfir politik dan ekonomi setiap tahunnya; yang berpotensi 
menciptakan ketidakstabilan bagi iklim investasi dan usaha di 
Indonesia.

Terdapat beberapa pro dan kontra terhadap kebijakan baru 
terkait upah minimum ini.Para pengusaha tampaknya ter-
masuk ke dalam kelompok yang mendukung, karena adanya 
kepastian walau harus menanggung kenaikan upah buruh 
tiap tahunnya.Sedangkan kelompok buruh menolaknya sebab 
dengan rumus baru tersebut kenaikan upah buruh minimum 
tiap tahunnya tidak dapat setinggi yang mereka inginkan.

Terlepas dari pro dan kontra dari kedua pihak yang berbeda 
kepentingan tersebut, memang sulit bagi pemerintah untuk 
membiarkan upaya destabilisasi perekonomian terjadi akibat 
demonstrasi buruh yang menuntut lonjakan kenaikan upah 
tiap tahunnya.

Pemerintah tidak ingin terlalu condong ke salah satu pihak, 
apakah itu pengusaha ataukah itu buruh. Pemerintah tidak 
ingin terpaku dalam kebijakan pro upah murah, tetapi di sisi 
lain pemerintah juga tidak ingin membiarkan pengusaha 
hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan 
penyesuaian tingkat kesejahteraan buruh setiap tahunnya. 
Dunia usaha dijaga agar terus berkembang karena terdapat 
kepastian perhitungan komponen biaya tenaga kerja. Di 
sisi lain, dunia usaha yang berkembang akan tetap dapat 
memberikan lapangan pekerjaan bagi para buruh.Untuk saat 
ini, kebijakan inilah yang dirasa tepat oleh pemerintah.Hal 
demikian yang dapat ditafsirkan dari berbagai pernyataan 
yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam uraian di bawah ini, penulis akan melakukan ulasan 
singkat kebijakan pengupahan di Indonesia dari berbagai 
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aspek: efek makro, distribusi pendapa-
tan, dorongan kebijakan pengupahan 
terhadap pertumbuhan ekonomi.

Efek Makro Dari Kebijakan Upah 
Minimum

Dari perspektif dasar ilmu ekonomi, di 
perekonomian negara maju dengan 
kondisi full employment  atau mendeka-
ti kondisi tersebut sekalipun, tetap 
akan terdapat pengangguran. Tingkat 
pengangguran semacam itu dise-
but juga natural rate of unemployment 
(tingkat pengangguran alamiah). Di 
negara-negara maju, tingkat pengang-
guran ilmiah ini besarnya sekitar dua 
hingga tiga persen.

Salah satu penyebab dari adanya 
tingkat pengangguran alamiah ini 
adalah keberadaan kebijakan atau 
regulasi upah minimum.Karena di-
dasari oleh penerbitan kebijakan, efek 
pengangguransemacam ini disebut 
dengan pengangguran struktural.Oleh 
karenanya, walau belum dapat diketa-
hui secara jelas besarannya, kebijakan 
upah minimum ini akan memberikan 
tambahan angka pengangguran akibat 
adanya pengangguran struktural 
tersebut.

Efek kebijakan upah minimum akan 
menyebabkan pengangguran struk-
tural dapat dijelaskan demikian. Pene-
tapan upah minimum akan menaikkan 
tingkat upah di atas titik keseim-
bangan. Situasi ini selanjutnya akan 
menaikkan suplai tenaga kerja di atas 
titik keseimbangan dan menurunkan 
permintaan tenaga kerja di bawah 
titik keseimbangan; alhasil terjadilah 
surplus tenaga kerja.

Dengan keberadaan regulasi upah 
minimum ini, sebagian pekerja yang 
memperoleh pekerjaan diuntungkan 
karena memperoleh upah di atas 
tingkat keseimbangan, dan tingkat 
kesejahteraannya relatif lebih baik. 
Namun, di sisi lain pengorbanan-
nya adalah sebagian pekerja yang 
kurang beruntung gagal memperoleh 
pekerjaan. Pengangguran struktural 
tercipta sebagai konsekuensinya, 
dan tambahan angka pengangguran 
apapun bentuknya bukanlah berita 
baik karena mengurangi citra positif 
pemerintah di mata publik.

Namun kebijakan upah minimum 
bukanlah satu-satunya sebagai pe-
nyebab selalu adanya pengangguran 
dalam suatu perekonomian, betapapun 
efisiennya perekonomian suatu negara, 
walau negara maju sekalipun. Ada 
beberapa faktor penyebab lain selain itu, 
yakni faktor pencarian pekerjaan yang 
cocok bagi si pekerja, keberadaan seri-
kat buruh sebagai pihak yang seringkali 
mendesak kenaikan upah, dan keingi-
nan  perusahaan sendiri untuk menaik-
kan upah agar dapat beroperasi secara 
efisien. Ketiga faktor penyebab lain ini 
juga menyebabkan tetap adanya natural 
rate of unemployment (tingkat pengang-
guran alamiah).

Indonesia: Distribusi Pendapatan Pro 
Modal atau Pro Tenaga Kerja ?

Dalam koridor kebijakan publik, in-
tervensi kebijakan melalui kebijakan 
penentuan upah tenaga kerja – sama 
halnya dengan instrumen pengenaan 
dan keringanan pajak, bea masuk dan 
cukai - dapat diklasifikasikan sebagai 
bagian dari upaya pemerintah untuk 
melakukan pendistribusian pendapatan 
kepada masyarakat luas. Terdapat dua 
polarisasi kebijakan yang saling ber-
tentangan di sini;kutub pertama adalah 
kebijakan pro-modal, dan yang kedua 
adalah kebijakan pro-tenaga kerja (lihat 
ILO, 2012).

Kebijakan pemerintah yang pro-modal 
ditandai dengan kebijakan  
pemerintah yang mendukung fleksibili-
tas pasar tenaga kerja ataupun fleksibil-
itas upah.Kebijakan yang berlaku 
bersifat mengurangi atau memper-
lemah peran lembaga perunding kolektif 
(seperti asosiasi tenaga kerja), serikat-
serikat buruh, dan regulasi perlindungan 
tenaga kerja.Selain itu, kebijakan yang 
pro-modal diwarnai dengan adanya 
langkah kebijakan yang mengarah pada 
penurunan upah minimum.Itu dari 
perspektif tenaga kerja. Sedangkan dari 
perspektif pemodal, kebijakan yang pro 
modal tersirat dari kebijakan  
pendistribusian pendapatan sekunder 
yang membela keuntungan dan  
menguntungkan si kaya. Contohnya 
adalah pembebasan capital gain dari  
pajak penghasilan dan penurunan 
tingkat pajak penghasilan perusahaan.
Pada intinya, kebijakan pro-modal  

cenderung menekan peningkatan upah.

Sebaliknya, kebijakan pro-tenaga kerja 
ditandai dengan kebijakan yang mem-
perkuat negara kesejahteraan (welfare 
state), institusi pasar tenaga kerja, 
serikat buruh, dan kemampuan untuk 
terlibat dalam perundingan kolektif: 
termasuk di dalamnya adalah perluasan 
jangkauan kesepakatan perundingan 
hingga perusahaan yang tidak memiliki 
serikat buruh. Selain itu, kebijakan pro-
tenaga kerja diwarnai oleh peningkatan 
manfaat bagi tenaga kerja menganggur, 
upah minimum yang relatif tinggi bila 
dibandingkan dengan rata-rata upah, 
serta pengurangan rentang upah dan 
gaji tertinggi dan terendah.

Dari kedua perbandingan arah kebi-
jakan di atas, jika dilihat dari perspektif 
makroekonomi, dalam hal kebijakan 
diarahkan kepada kebijakan distribusi 
pendapatan pro-modal, kenaikan upah 
riil akan berada di bawah kenaikan 
produktivitas tenaga kerja. Sedangkan 
sebaliknya dalam kebijakan distribusi 
pendapatan pro-tenaga kerja, share 
upah akan tetap konstan atau akan 
meningkat dalam jangka panjang dise-
babkan kenaikan upah riil sejalan atau 
melebihi tingkat produktivitas tenaga 
kerja.

Sekarang, mari kita tinjau bagaimana 
arah kebijakan  distribusi pendapatan 
di Indonesia dari perspektif makroeko-
nomi. Kita akan coba melihat dan 
memperbandingkan data produktivitas 
tenaga kerja Indonesia dan upah riil 
tenaga kerja Indonesia selama kurun 
waktu lima tahun terakhir, untuk men-
coba mengidentifikasi arah kebijakan 
distribusi pendapatan mana yang dituju 
Indonesia.

Dalam tabel.1 digunakan dua indikator.
Indikator pertama, upah riil didefinisi-
kan sebagai upah nominal yang telah 
dideflasikan dengan Indeks Harga 
Konsumen (2012=100).Indikator kedua, 
produktivitas tenaga kerja industri 
didefinisikan sebagai suatu nilai yang 
menunjukkan kemampuan tenaga kerja 
dalam menghasilkan barang produksi 
yang diukur dengan membagi nilai tam-
bah produksi terhadap jumlah tenaga 
kerja yang dibayar.

Dari perhitungan dan perbandingan 
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data di atas, upah riil tumbuh rata-rata 
7,4% tiap tahunnya, jauh lebih rendah 
dibandingkan tingkat kenaikan produk-
tivitas yang tumbuh rata-rata 11,2% di 
setiap tahunnya.Fakta ini menunjukkan 
arah kebijakan distribusi pendapatan 
Indonesia selama ini merupakan kebi-
jakan yang pro-modal.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 
wage-led atau profit-led ?

Setelah pertanyaan di atas terjawab, 
kemungkinan akan timbul pertanyaan 
susulan. Salahkah arah kebijakan 
pemerintah Indonesia selama ini yang 
lebih pro ke modal? Jawaban atas 
pertanyaan ini akan coba dijawab ber-
dasarkan data-data yang ada melalui 
pendekatan konsep rejim ekonomi 
terkait upah. Dalam perspektif mak-
roekonomi, rejim ekonomi terkait upah 
terbagi atas dua jenis: pertama adalah 
rejim ekonomi yang dipengaruhi oleh 
upah (wage-led economic regime) dan 
kedua rejim yang dipengaruhi oleh laba 
atau keuntungan (profit-led economic 
regime). 

Wage-led economic regime adalah rejim 
ekonomi yang kebijakan distribusi 
pendapatannya mendukung upah, atau 
dengan kata lain kebijakannya pro-
tenaga kerja. Sedangkan profit-led eco-
nomic regime merupakan rejim ekonomi 
yang kebijakan distribusi pendapatan-
nya mendukung laba usaha, atau dapat 
dikatakan kebijakannya pro-modal.

Dalam suatu negara yang memi-
liki karakteristik rejim ekonomi yang 
dipengaruhi upah,perekonomian 
negara tersebut akan terdampak positif 
manakala distribusi pendapatan di 
negara tersebut lebih condong bergerak  
ke arah penerima upah (tenaga kerja). 
Dampak positif tersebut terlihat dari 
ekonomi yang bergerak ekspansif. 
Dalam rejim ini, bila distribusi pendapa-
tan digerakkan lebih cenderung ke arah 
penerima keuntungan (pengusaha), 
maka ekonomi justru akan bergerak 
kontraktif.

Sedangkan sebaliknya, dalam suatu 
negara dengan karakteristik rejim 
ekonomi yang dipengaruhi keuntun-
gan usaha, perekonomian negara akan 
terdampak positif bilamana distribusi 
pendapatan di negara tersebut lebih 

condong bergerak  ke arah penerima 
keuntungan usaha (pengusaha). Efek 
positif tersebut akan tampak dari 
peningkatan permintaan agregat yang 
membuat perekonomian bergerak 
ekspansif. Pada rejim ini, jikalau distri-
busi pendapatan condong lebih diarah-
kan ke  penerima upah (tenaga kerja), 
maka yang terjadi malahan perekono-
mian bergerak kontraktif.

Melihat selama ini pertumbuhan eko-
nomi positif yang dialami oleh Indonesia 
didasarkan pada kebijakan distribusi 
pendapatan yang pro-modal, dapat 
dikatakan rejim yang dianut Indonesia 
adalah profit-led economic regime.

Terkait rejim ekonomi terkait distribusi 
pendapatan, Onaran dan Galanis (2012) 
telah melakukan kajian dampak dari ke-
naikan share keuntungan sebesar satu 
persen terhadap permintaan agregat 
nasional. Kajian ini mengambil sam-
pel 15 negara: 8 negara dari kelompok 
negara maju dan 7 negara dari kelom-
pok negara emerging ataupun negara 
berkembang.  Indonesia tidak termasuk 
dalam negara yang dijadikan sampel 
kajian.

Mayoritas dari kelompok negara maju 
(enam dari delapan negara) didapati 
memiliki karakteristik wage-led economic 
regime, sedangkan mayoritas dari ke-
lompok negara emerging ataupun negara 
berkembang (lima dari tujuh negara) 
diidentifikasi mempunyai karakteristik 
profit-led economic regime. Lima negara 
emerging ataupun negara berkembang 
dengan profit-led economic regime seperti 
Indonesia adalah Meksiko, Argentina, 

Tiongkok, India, dan Afrika Selatan; se-
dangkan dua negara lainnya: Turki dan 
Korea Selatan,berkarakteristik wage-led 
economic regime. Artinya di sini arah kebi-
jakan yang lazim dianut dalam mayori-
tas kelompok sampel negara emerging 
atau negara berkembang untuk mem-
peroleh pertumbuhan ekonomi nasional 
adalah yang bersifat pro-modal, arah 
kebijakan yang sama yang juga dianut 
oleh Indonesia.Jadi, pilihan arah kebi-
jakan distribusi pendapatan Indonesia 
lazim ditemui dalam kelompok negara 
emerging atau negara berkembang.

Sebagai kesimpulan ulasan ini,  
Peraturan Pemerintah tentang Penen-
tuan Upah Minimum bila diklasifika-
sikan masih masuk dalam kerangka 
kebijakan distribusi pendapatan yang 
pro-modal, dalam konteks profit-led 
economic regime yang dianut Indonesia 
saat ini. Kebijakan baru pengupahan 
yang tertuang dalam PP Nomor 78 
Tahun 2015 tentang Pengupahan dapat 
dilihat sebagai upaya pemerintah untuk 
mendukung fleksibilitas pasar tenaga 
kerja ataupun fleksibilitas upah. PP 
tersebut bersifat meredam pengaruh 
kuat lembaga perunding kolektif (seperti 
asosiasi tenaga kerja), serikat-serikat 
buruh, dan regulasi perlindungan tenaga 
kerja yang selama ini berupaya selalu 
memaksakan kehendaknya dalam  
tuntutan kenaikan upah di tengah lesu-
nya perekonomian nasional dan dunia. 
Walau demikian, melalui PP ini  
pemerintah tetap menunjukkan  
keberpihakannya terhadap para buruh 
dalam  mendukung perjuangan pen-
ingkatan kesejahteraan tenaga kerja 
melalui formula yang konsisten dan 
pasti.Kebijakan ini dapat dianggap seb-
agai jalan tengah terbaik saat ini untuk 
menjembatani kepentingan  
pengusaha, tenaga kerja, dan  
perekonomian Indonesia secara  
keseluruhan.Ke depan, seiring dengan 
peningkatan tingkat pendapatan dan 
kesejahteraan negara Indonesia,  
kebijakan secara gradual dapat  
dimodifikasi sehingga secara bertahap 
mendekati kebijakan yang pro-tenaga 
kerja dan wage-led regime sebagaimana 
lazimnya di kelompok negara-negara 
maju.

Tabel Perbandingan Upah Riil dan 
Produktivitas Tenaga Kerja Industri 

Indonesia

Tahun Tenaga kerja industri Indonesia

Upah riil (Rp) Produktivitas  
(Rp 000)

2009 999,477 184,202

2010 1,063,545 197,969

2011 1,046,815 219,941

2012 1,208,261 234,010

2013 1,294,472 266,540

Rata-rata  
pertumbuhan         7,4%

 
11,2%

Sumber data : BPS (2015), diolah.
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Bertempat di Aula Gedung Notohamiprodjo, Kompleks 
Kementerian Keuangan RI menggelar seminar “Restrukturi-
sasi Jangka Menengah dan Jangka Panjang Untuk Mencapai 
Target Pertumbuhan” pada tanggal 30 oktober 2015. Hadir 
sebagai narasumber utama, mantan Deputi Senior Gubernur 
Bank Indonesia, Prof. Dr. Miranda S. Gultom.

Dalam sambutannya, Kepala BKF menyampaikan gamba-
ran umum tentang perkembangan ekonomi saat ini dan 
tantangan-tantangan yang dihadapi. Perekonomian Indone-
sia menghadapi tantangan yang tidak mudah seiring dengan 
perkembangan perekonomian global yang mengalami per-
lambatan. Untuk itu, para pelaku ekonomi khususnya policy 
makers harus berani melakukan reform, “Business as usual tidak 
akan menghasilkan apa-apa, tetapi berbagai macam reform 
yang berani kita lakukan, akan membawa ekonomi nasional 
ke dalam situasi yang lebi baik,“ demikian Bapak Suahasil 
Nazara menegaskan. Lebih lanjut, Kepala BKF menjelaskan 
bahwa reformasi tersebut harus dilakukan terutama pada 
sisi anggaran, yakni dengan melakukan perubahan pada sisi 
pendapatan negara dari pendapatan berbasis sumber daya 
alam menjadi pendapatan yang bergantung pada industri 
pengolahan (manufaktur) dan sektor perpajakan, mengubah 
struktur pengeluaran dari yang tidak produktif menjadi lebih 
produktif seperti infrastruktur dan jaminan sosial, serta 
memperbaiki struktur pembiayaan yang kini lebih bergantung 
kepada pasar. Selain reformasi anggaran, perlu juga diperkuat 
stimulus fiskal dan koordinasi kebijakan fiskal-moneter untuk 

menjaga stabilitas keuangan.

Pada sesi pemaparan dan diskusi, yang dipandu oleh Bapak 
Yoopi Abimanyu, Peneliti Madya BKF sebagai moderator, 
Ibu Miranda Goeltom menyampaikan materi yang berjudul 
“Tantangan Perekonomian Indonesia dan Strategi Kebijakan“. 
Ibu Miranda menyoroti bahwa tertekannya kepercayaan 
investor (investor Confidence), baik karena faktor global maupun 
domestik, adalah salah satu tantangan utama yang sedang 
dihadapi Indonesia. Dari sisi eksternal, Indonesia menghadapi 
ketidak pastian global akibat penurunan harga komoditas, 
pemulihan ekonomi global yang di bawah harapan, serta 
perlambatan ekonomi Tiongkok. Sementara dari sisi internal, 
pelemahan ekspor dan konsumsi, belum optimalnya belanja 
modal, serta kurangnya infrastruktur dan kapabilitas industri 
juga turut menekan kepercayaan investor. Bagi negara yang 
menganut open capital account, menurunnya kepercayaan 
investor dapat berpengaruh negative pada capital size serta 
dapat menekan performa mata uang. “Dengan permasalahan 
global yang terjadi, ada sesuatu yang langsung terkena, dan 
yang langsung terkena ini adalah sesuatu yang mahal, yang 
sulit dikembalikan, yaitu confidence dari para investor“, ujar Ibu 
Miranda. Konsekuensi lebih lanjut dari merosotnya  
kepercayaan investor adalah turut merosotnya kepercayaan 
masyarakat terhadap manajemen ekonomi pemerintah.  
“Kalau kita sendiri tidak percaya mengenai kemampuan 
pemerintah untuk menangani masalah ekonomi, we already 
near the bottom”, tegas Ibu Miranda.

Seminar Restrukturisasi Jangka Menengah  
Dan Jangka Panjang Untuk Mencapai  
Target Pembangunan Ekonomi

  Gambar :  http://www.fiskal.depkeu.go.id
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Serangkaian paket kebijakan ekonomi Pemerintah secara 
umum berorientasi pada deregulasi kebijakan sektor.  
Deregulasi tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan du-
plikasi, redudansi, maupun regulasi yang tidak relevan dalam 
rangka perbaikan dan penguatan struktur  perekonomian 
(investasi swasta, infrastruktur dasar, maupun cadangan 
devisa dalam negeri).

Berikut adalah cerminan latar belakang yang dapat  
mendasari pilihan paket-paket kebijakan ekonomi yang 
dijalankan Pemerintah.

Indeks Daya Saing Global: Indonesia hanya unggul dari 
Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor-Leste 
(ASEAN).

ASEAN Countries Global Rank

Singapura 2

Malaysia 20

Thailand 31

Indonesia 34
 
Source: Global Competitiveness Report 2014-2015 
*Komponen penilaian didasarkan pada 12 pilar yang dipecah menjadi 3 aspek (faktor 

pendorong, efisiensi, dan inovasi).

Proporsi Manufaktur dan Investasi Swasta: Tidak ada 
perkembangan berarti dari kedua komponen tersebut dari 
tahun ke tahun

 

*Kontribusi dihitung dari persentase sektor industri dan investasi dalam PDB 

** data kuartal II 2015 
*** data kuartal III 2015 
Dalam hal distribusi logistik, jauhnya jarak ekonomi dan 
tingginya biaya logistik  menyebabkan disparitas harga 
komoditas perdagangan yang menonjol antarwilayah di 
Indonesia. Hal tersebut juga semakin diperburuk dengan 
inefisiensi pelabuhan. 

Indicators Index (2014)

Logistics performance index: 
Overall

3,0

Quality of trade and transport-
related infrastructure 

2,9

Efficiency of customs clearance 
process 

2,8

Competence and quality of logis-
tics services 

3,2

*Rentang index berkisar 1 (rendah) hingga 5 (tinggi)

Dari bidang perpajakan, insentif diberikan secara 
selektif dan menyasar pada sektor-sektor pionir 
dan strategis yang dianggap perlu dan penting 
untuk ditingkatkan daya saingnya.

Cakupan industri pionir dalam skema stimulus Tax 
Holiday

Industri logam hulu

Industri pengilangan minyak bumi

Industri kimia dasar organik yang bersumber dari 
minyak bumi dan gas alam

Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri

Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehuta-
nan dan perikanan

Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi

Industri transportasi kelautan

Industri pengolahan yang merupakan industri utama 
di KEK

Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan KPBU

*Sumber: PP 18/2015 & PMK 89/2015

Kinerja moneter (nilai tukar) juga menjadi salah 
satu pertimbangan dalam perumusan paket 
kebijakan ekonomi dengan sasaran stabilisasi 
nilai tukar melalui pengaturan pajak deposito atas 
Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Nilai Tukar (USD/IDR) LS                         Index, RS

 

Statistik

STATISTIK



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2015
41

Loan to Value Ratio

Rasio yang mengukur besaran kredit yang dapat diberikan 
bank terhadap total nilai agunan aset/objek yang didanai, 
misalnya rumah atau kendaraan.  

Emerging market

Kelompok negara berkembang dalam transisi menuju negara 
maju yang menunjukan pertumbuhan ekonomi yang pesat. 
Beberapa emerging market yang paling dikenal antara lain 
negara negara Brazil, Rusia, India, dan China (BRIC), diikuti oleh 
Korea Selata, Mexico, Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. 

Global value chain

Merupakan rantai nilai global meliputi keseluruhan aktifi-
tas yang terlibat dalam proses penciptaan suatu jasa atau 
produksi.

Inflation targeting framework

Merupakan kerangka kebijakan moneter berbasiskan target 
inflasi yang saat ini diadopsi sebagai kebijakan Bank Indonesia 
(BI). Dalam kerangka kebijakan tersebut, BI akan mengumum-
kan target inflasi untuk periode tertentu kemudian melaku-
kan pemantauan serta penggunaan instrument kebijakan 
moneter terutama melalui penetapan suku bunga BI untuk 
mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. 

Global Competitiveness Index

Indeks daya saing atas 144 negara yang diterbitkan oleh 
World Economic Forum berdasarkan 12 pilar: (i) institusional, 
(ii) infrastruktur, (iii) makroekonomi, (iv) kesehatan dan pen-
didikan daasr, (v) pendidikan tinggi dan pelatihan, (vi) efisiensi 
pasar barang, (vii) efisiensi pasar tenaga kerja, (viii) perkem-
bangan pasar modal, (ix) kesiapan teknologi, (x) ukuran pasar, 
(xi) iklim usaha, (xii) inovasi.

Loan to Deposit Ratio

Merupakan perbandingan rasio antara deposito dan pinjaman 
yang menunjukan tingkat likuiditas dan kemampuan suatu 
lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban penarikan 
deposito oleh pelanggannya. 

Giro Wajib Minimum

Simpanan minimum yang harus disimpan oleh Bank dalam 
bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang be-
sarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase 
tertentu dari dana pihak ketiga.

Cyclical downturn

Periode dalam pergerakan siklus ekonomi dalam jangka 
panjang, dimana ekonomi mengalami penyusutan yang 
ditunjukan oleh terjadinya stagnansi, atau bahkan kontraksi 
dan resesi ekonomi. 

De jure

Ungkapan yang berarti berdasarkan / atau menurut hukum, 
yang dibedakan dengan de facto, yang berarti pada kenyata-
annya (fakta) 

Underlying asset

Aset yang jadi objek dasar transaksi dalam penerbitan obli-
gasi (misalnya sukuk) 

Net profit margin

Persentase yang menggambarkan tingkat keuntungan suatu 
usaha yang didapatkan dengan membandingkan sisa keun-
tungan dari pendapatan setelah dikurangi oleh segala biaya

 

Glosarium

GLOSARIUM
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CERITA PAGI, Sepasang suami-isteri beruntung mendapatkan 
tiket gratis untuk Mudik Lebaran ke rumah orangtuanya di 
kampung. Ketika naik bus, ternyata telah ada seorang wanita 
duduk di tempat duduk mereka.

Cerita isteri 

Suami memintaku duduk dulu di sampingnya, namun tidak 
meminta wanita ini berdiri. Ketika kuperhatikan, ternyata kaki 
wanita itu cacat, barulah aku tahu kenapa suamiku memberi-
kan tempat duduknya.Suamiku terus berdiri. Dari awal, dia 
tidak ada memberi tanda kalau itu adalah tempat duduknya. 
Setelah turun dari bus, aku berkata pada suamiku:

Memberikan tempat duduk pada orang yang butuh memang 
baik, namun pertengahan perjalanan ‘kan boleh memintanya 
berdiri agar gantian kamu yang duduk.

Suami menjawab

Orang lain sudah tidak nyaman seumur hidup, aku hanya 
kurang nyaman dalam kisaran jam Mendengar perkataan ini, 
aku sangat terharu karena suamiku sedemikian baik, namun 
tidak mau orang lain tahu akan kebaikannya, itu membuat 
diriku merasakan dunia ini penuh dengan kehangatan.

Pesan cerita 

Kalau pola pikir dapat dirubah, dunia pasti akan berbeda. 
Setiap hal dalam kehidupan ini bisa saja berubah, tergantung 
dari bagaimana cara kita berpikir dan merubahnya.

Tiap saat kita dihadapkan untuk memilih antara memaksakan 
hak atau kewajiban, namun saat kita melepaskan hak dan 
lebih memilih memberi, disitulah kebahagiaan akan  muncul...
Kita tidak menjadi kaya karena memiliki banyak uang, namun 
kita akan menjadi kaya secara bathin dengan memberi

Melakukan Hal Baik ‘’tanpa diketahui orang lain’’ sangatlah 
“mulia”... Itulah sebuah “ketulusan”

RENUNGAN

http://www.catchasinglethought.com/

Cerita duduk di Bus



Telah Terbit
IJEPA (Indonesia-Japan Economic 
Partnership Agreement) merupakan 
kerjasama perdagangan dan investasi 
secara bilateral pertama dan satu-satu-
nya yang disepakati Indonesia dengan 
negara mitra. Ijepa ditandatangani oleh 
Presiden RI Bapak Susilo Bambang 
Yudhoyono dan Perdana Menteri Je-
pang Mr. Shinzo Abe pada tanggal 20 
Agustus 2007 di Jakarta, Indonesia. 
Sedangkan implementasi  
IJEPA di kedua negara  
berlaku sejak tanggal  
1 Juli 2008.

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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