
 EDISI  #2/2019

1



Warta Fiskal dapat diunduh melalui website  
www.fiskal.kemenkeu.go.id 

atau silahkan pindai QRcode dibawah ini:

Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di 

bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya 

sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel 

dan grafik. Silakan kirim ke : warta@fiskal.kemenkeu.go.id.  

Diterbitkan oleh:  
Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI. 

Penangung Jawab:  
Basuki Purwadi 

Dewan Redaksi:  
Syarir Ika, Hidayat Amir, 

Endang Larasati, Makmun, Agunan P. Samosir, 

Adelia Surya Pratiwi

Tim Redaksi:  
Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty, 

Cornelius Tjahjaprijadi, Rita Helbra Tenrini, 

Praptono Djunaedi, Teguh Warsito,  

Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, Indha Sendary,  

Chintya Pramasanti, Adik Tejo Waskito,  

Indrawan Susanto, Patria Yoga Asmara,  

Mohamad Nasir

Desain Grafis:  
Arif Taufiq Nugroho

Sekretariat:  
Azharianto Latief Baroto, M. Ikhwanuddin, 

Anggi Pratiwi



 EDISI  #2/2019

3

EDITORIAL

M
embawa populasi sebanyak 260 juta 

jiwa untuk ’terbang tinggi’, tidak 

mudah. Populasi yang besar bisa 

menjadi kekuatan, tetapi bisa juga 

menjadi beban, tergantung pada apakah produktif 

atau tidak. Produktivitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) menjadi faktor kunci kemajuan sebuah 

bangsa. Karena itu, Negara harus memberikan 

perhatian yang lebih besar pada upaya membuat 

SDM menjadi produktif melalui berbagai 

kebijakan yang tepat. 

 Hak-hak rakyat untuk memperoleh layanan 

pendidikan dan kesehatan yang baik, harus 

dipenuhi pemerintah. Itu sebabnya Undang-

Undang mewajibkan pemerintah mengalokasikan 

anggaran sebesar 20 persen dari APBN 

untuk sektor pendidikan dan 5 persen dari 

APBN untuk sektor kesehatan. UU Kesehatan 

mengatur semua rumah sakit agar berstatus 

Badan Layanan Umum (BLU), agar pemerintah 

bisa melakukan intervensi untuk memastikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki 

standar kualitas yang tinggi. UU Pendidikan juga 

mengamanatkan sejumlah Perguruan Tinggi agar 

berstatus BLU, agar pemerintah bisa melakukan 

intervensi untuk memastikan layanan pendidikan 

kepada masyarakat memiliki kualitas  yang tinggi. 

Amanat dua UU ini memberikan pesan bahwa 

harus ada perubahan cara pandang kita tentang 

kualitas manusia yang harus kita memiliki untuk 

membawa bangsa ini ‘terbang tinggi’. Paradigma 

SDM yang menempatkan manusia sebagai alat 

harus diubah dengan paradigma human capital 

yang menempatkan manusia sebagai modal. 

Pemerintah tidak boleh pelit dalam investasi 

untuk pengembangan human capital. 

MEMPERKUAT 
HUMAN CAPITAL

Fakta menunjukkan kualitas human capital Indonesia 

masih rendah bila dibandingkan banyak Negara 

lainnya. Hal ini tercermin dari masih rendahnya 

Human Development Index (Indeks Pembangunan 

Manusia/IPM) dan Human Capital Index (HCI) 

Indonesia, yang masing-masing berada di peringkat 

116 dari 188 negara dan peringkat 87 dari 157 negara. 

Kementerian Tenaga Kerja juga mengkonfirmasi 

tenaga kerja Indonesia didominasi oleh pekerja yang 

minim keterampilan (low skilled labor) sebesar 60,24 

persen dari total pekerja. Pekerja terampil dengan 

lulusan sarjana  hanya sebesar 11,65 juta pekerja. 

Padahal, berdasarkan riset McKinsey Global Institute, 

Indonesia memerlukan 113 juta tenaga kerja terampil 

untuk menjadi kekuatan ke-7 dunia pada tahun 2030. 

Bila Indonesia hanya fokus membangun infrastruktur 

fisik dan kurang fokus memperkuat human capital, 

maka bisa jadi peringkat IPM dan HCI Indonesia 

akan kian merosot. Implikasinya daya saing SDM 

Indonesia semakin rendah yang makin mepersulit 

pemerintah memompa ekonomi tumbuh lebih cepat. 

Syed Mohsin Kazmi, Kazim Ali and Ghamze Ali (2017) 

yang melakukan penelitian di Turki mengkonfirmasi 

investasi dalam human capital dalam jangka panjang 

memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan 

ekonomi Turki. Begitu juga penelitian yang dilakukan 

Mohsen Mehrar dan Maysam Musal (2013) di 94 

negara, termasuk Indonesia, yang mengkonfirmasi 

adanya ‘strong causality from investment and economic 

growth to education in these countries’. Penelitian ini 

merekomendasikan bahwa pemerintah harus lebih 

berani melakukan investasi di bidang pendidikan 

dan training bagi para pekerja, serta mensinergikan 

sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. 

Indonesia sedang melakukan itu. Menurut Presiden 

Joko Widodo. Mulai tahun 2019 ini, pemerintah 

menggeser fokus pembangunan ke arah human capital 

development . Demikian editorial, selamat membaca. 

Syahrir Ika 
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HUMAN CAPITAL,
Pondasi untuk Kesejehteraan Bangsa

oleh: Syahrir Ika *)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Manusia yang berkualitas 

merupakan kunci kemajuan suatu 

Negara. Beberapa Negara di Asia 

yang miskin SDA, perekonominnya 

lebih dari Indonesia yang 

kaya SDA, antara lain Korea, 

Taiwan, Singapura, dan Hong 

Kong. Empat Negara ini bisa 

maju pesat ekonominya karena 

visi pemimpin yang kuat dan 

pemerintahannya yang memiliki 

komitmen membangun human 

capital.  Populasi di empat Negara 

berpenduduk sedikit itu sebagian 

besarnya produktif, sehingga 

berkontribusi besar terhadap 

kemakmuran atau kesejehteraan 

negaranya. Oleh sebab itu, 

sekarang saatnya Indonesia juga 

berbenah, let’s get serious about our 

nations’ human capital, meminjam 

judul artikel yang ditulis Steigleder 

dan Soares (2012). 

Pemerintah berkomitmen mulai tahun 2019 ini 

strategi pembangunan Indonesia akan bergeser 

dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan 

Sumber Daya Manusia (SDM) atau kini lebih populer 

dengan sebutan human capital. Pergeseran prioritas 

pembangunan nasional ini dilakukan setelah tahapan 

besar percepatan pembangunan infrastruktur telah 

berjalan dan mulai banyak menampakkan hasilnya. 

Hingga 20 Oktober 2018, pemerintah telah berhasil 

membangun 423,17 km panjang jalan tol, 10 terminal 

internasional pelabuhan yang didukung fasilitas 

layanan Delivery Order (DO) online, 15 bandara baru, 

dan 49 bendungan baru (detikFinance dan Liputan6). 

Namun, untuk menjadi sebuah Negara maju, tidak 

cukup dengan hanya memiliki infrastruktur yang 

memadai dan canggih. Bila Negara tidak memiliki 

manusia yang berkualitas, maka Sumber Daya Alam 

(SDA) yang dimiliki serta berbagai infrastruktur 

pembangunan yang telah dibangun dengan biaya yang 

demikian besar itu, tidak akan bermanfaat bagi rakyat 

dan Negara. 
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Visi Pemimpin
Menurut Presiden Joko Widodo 

(Jokowi), “Kita harus menjadikan 

260 juta penduduk Indonesia 

sebagai sebuah kekuatan besar 

Negara kita, bukan hanya untuk 

mendukung akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, tetapi juga untuk mengejar 

kesejehteraan dan kemajuan 

bersama” (Kompas, 23/04/2019).  

Frasa ‘mengejar kesejahteraan’ bisa 

dimaknai bahwa kesejehteraan 

Indonesia masih rendah, karena 

itu harus dikejar.  Sedangkan 

frasa ‘kemajuan bersama’ bisa 

dimaknai dengan masih tingginya 

kesenjangan sosial ekonomi antara 

kelompok masyarakat kaya dan 

kelompok masyarakat miskin.  

Bila ukuran kesejehteraan 

masyarakat dilihat dari indikator 

Indeks Pembangunan Manusia 

(Human Development Index 

atau HDI) yang disusun United 

Nations for Development Program 

(UNDP), maka kesejahteraan 

masyarakat Indonesia ada di level 

‘sedang’ atau kalah sejahtera 

dibanding dengan banyak Negara, 

termasuk beberapa Negara di 

Asia Tenggara seperti Singapura, 

Malaysia, Thailand, Vietnam, dan 

Filipina. Ini ditunjukkan oleh 

nilai HDI Indonesia tahun 2017 

yang sebesar 0,69 (atau = 0,71 

menurut Badan Pusat Statistik/

BPS) atau menduduki peringkat 

116 di dunia. Bila menggunakan 

data Bank Dunia, nilai HDI 

Indonesia mencapai 0,53 atau 

menduduki peringkat 87 dari 157 

negara. Konsep kesejahteraan 

yang diperkenalkan UNDP, 

menganut kesejehteraan paralel, 

yang meliputi angka melek huruf, 

angka partisipasi pendidikan, 

angka harapan hidup, dan angka 

pendapatan per kapita. Walaupun 

kesejehteraan Indonesia masih di 

level ‘sedang’, akan tetapi dari sisi 

trend selama periode 1990-2017, 

HDI Indonesia sedikit mengalami 

kenaikan, yaitu dari 0,528 (1999) 

menjadi 0,694 (2017). Kenaikan itu 

seiring dengan naiknya GNI per 

kapita dari $4,293 menjadi $10,846 

pada periode yang sama (UNDP, 

2018). Populasi besar tidak menjadi 

alasan Indonesia sulit memperbaiki 

kesejehteraan. Buktinya, China 

yang penduduknya 1,386 miliar 

(pada 2017),  peringkat HDInya 

86 atau 1,3 kali lebih baik dari 

Indonesia.

Nilai HDI Indonesia sebesar 

0,694 merupakan nilai rata-

rata nasional. Bila dirinci per 

provinsi, akan diketahui provinsi 

mana yang sudah masuk dalam 

kategori sejahtera dan mana yang 

belum. BPS mengkonfirmasi ada 

23 provinsi di Indonesia yang 

memiliki angka HDI di bawah 

0,70, yang merupakan kategori 

kesejehteraan level ‘rendah’. Enam 

provinsi yang terbawah berturut-

turut : Papua, Papua Barat, NTT, 

Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, 

dan NTB. Ironisnya, Papua dan 

Papua Barat adalah 2 dari 10 

provinsi terkaya dalam ukuran 

potensi SDA. Sementara 11 provinsi 

lainnya memiliki angka HDI di 

atas 0,70 atau sudah mencapai 

kesejehteraan level ‘tinggi’ dan 

‘sedang’. Enam provinsi dengan 

HDI teratas berturut-turut : Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Kalimantan 

Timur, Kepulauan Riau, Bali, dan 

Riau. Pekerjaan rumah pemerintah 

dengan demikian adalah bagaimana 

mengangkat HDI di 23 provinsi 

dengan HDI di bawah rata-rata 

nasional tersebut, khususnya di 

lima propinsi yang masuk dalam 

kategori kesejahteraan level 

‘rendah’.  

Dari sisi ketimpangan pengeluaran 

(Gini Ratio), BPS mengkonfirmasi 

pada September 2018, tingkat 

ketimpangan pengeluaran 

penduduk Indonesia yang diukur 

dengan Gini Ratio, sebesar 0,389 

(Suhariyanto, 2018). Provinsi 

dengan ketimpangan pengeluaran 

terendah adalah Bangka Belitung 

(0,281), Kalimantan Utara (0,303), 

Sumatera Utara (0,316), Sumatera 

Barat (0,321), Aceh (0,325), dan 

Riau (0,327). Dibandingkan 

dengan Gini Ratio nasional (0,389), 

terdapat delapan provinsi yang 

ketimpangannya paling rendah, 

yaitu : Daerah Istimewa Yogyakarta 

(0,441), Sulawesi Tenggara (0,409), 

Jawa Barat (0,407), Gorontalo 

(0,403), Sulawesi Selatan (0,397), 

Papua Barat (0,394), Sulawesi Utara 

(0,394), dan DKI Jakarta (0,394). 

Padahal, pemerintah berkomitmen 

menekan Gini Ratio setidaknya 

mencapai 0,34 pada tahun 2030. Ini 

merupakan salah satu target yang 

menjadi ‘Visi Indonesia 2045’. 

Memahami Konsep Human 
Capital 
Adam Smith pada abad ke-18 

menggarisbawahi pentingnya 

setiap individu meningkatkan 

kemampuannya agar bermanfaat 

bagi masyarakat. Karena itu, setiap 

individu akan mengeluarkan biaya 

untuk memperoleh kemampuan 

seperti itu. Begitu  mereka 

memperoleh kemampuan tersebut,  

mereka dipandang sebagai aset 

atau modal tetap, a fixed capital 

(Smith, 1776). Namun, gagasan 

memperlakukan kemampuan 

individu sebagai aset, tidak 

diakui secara luas sampai tahun 
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1960-an, ketika para ekonom mulai memasukkan 

gagasan tentang human capital ke dalam perusahaan 

atau organisasi mereka. Pergeseran ini sebagian 

mencerminkan pandangan bahwa konsep human 

capital dapat menjelaskan perbedaan besar antara 

peningkatan output ekonomi (pendapatan nasional) 

suatu negara dengan mengandalkan input tradisional 

seperti tanah, tenaga kerja, dan modal dan non-

tradisional (United Nations, 2016). Investasi dalam 

SDM (human capital investment) mungkin merupakan 

penjelasan utama tentang perbedaan ini 

Schultz (1961) mengkonfirmasi bahwa human capital 

menekankan pada ‘the economic returns of human 

capital investment’ atau keuntungan ekonomi yang 

didorong oleh investasi sumber daya manusia. Schultz 

mendefinisikan human capital sebagai acquired skills 

and knowledge atau keterampilan dan pengetahuan 

yang diperoleh untuk membedakan tenaga kerja 

tidak terampil (unskilled) dari tenaga kerja terampil 

(skilled). Sementara, Amstrong (2006) mendefinisikan 

human capital sebagai ‘persediaan dari kumpulan 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kreativitas 

dan atribut tenaga kerja lainnya’. Level dari kumpulan 

atau akumulasi pengetahuan dan keterampilan 

itulah yang memungkinkan seorang 

individu mampu atau tidak mampu 

mendapatkan penghasilan (to earn 

income). Menurut Amstrong (2006), 

human capital mengambarkan suatu 

kemampuan (ability) yang mencakup 

kemampuan akademik (intellectual 

capital), kemampuan berkomunikasi 

atau berinteraksi (social capital), 

dan kemampuan membangun dan 

mengelola organisasi dengan baik 

(organizational capital). Kemampuan 

SDM muncul dari interaksi dari ketiga 

capital tersebut (lihat Bagan 01). 

Amstrong menjelaskan bahwa 

investasi pada human capital bukan 

hanya dari aspek pendidikan 

formal, tetapi juga, bahkan 

terutama, pendidikan karakter atau 

moral. Bila suatu Negara memiliki 

banyak populasi intellectual capital 

(berpendidikan Strata 1 hingga Strata 

3 bahkan profesor), akan tetapi 

tujuan-tujuan pembangunan nasional 

sulit sekali dicapai, misalnya HDI 

(yang mencakup kualitas pendidikan, 

kesehatan, dan tingkat pendapatan 

per kapita) masih rendah, maka hal 

itu menandakan bahwa pendidikan 

karakter di Negara tersebut kurang 

mendapat perhatian. Perilaku 

‘korupsi’ yang marak, walaupun 

sudah ada lembaga Negara yang 

mengawasi dan menindak (yaitu 

Komisi Pemberantasan Korupsi/

KPK), memperkuat tanda bahwa 

pendidikan karakter di Indonesia 

masih kurang memadai. Sistem dan 

kebijakan pendidikan terlalu berfokus 

pada pengembangan kemampuan 

intelektual (hard competencies or 

cognitive skills) yang diukur dari nilai 

ujian nasional atau Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) yang tinggi, dibanding 

karakter (soft competencies or non-

cognitive skills). Wakil Ketua KPK 

Laode M Syarif menyebut tindak 

pidana korupsi lebih banyak dilakukan 

Intellectual capital Social capital

Organizational capital

Human
Capital

Gambar 1. Inti Dari Human Capital 

Sumber: Amstrong, 2016
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oleh orang yang berpendidikan 

tinggi. Bahkan, berdasarkan 

data KPK, orang yang memiliki 

gelar Strata 2 atau master, 

paling banyak terlibat kasus 

korupsi.  Menurut Syarif, mereka 

yang berpendidikan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

cenderung hanya ikut terperosok 

kasus korupsi karena turut serta, 

dan bukan sebagai pelaku utama 

(metcom.id, 16/05/2019).

sangat penting dan meningkatkan 

keunggulan bersaing dan 

menentukan keberhasilan ekonomi 

suatu negara.

Namun, sebagaimana disebutkan 

di atas, human capital memberikan 

banyak manfaat non-ekonomi, 

seperti peningkatan kualitas 

kesehatan, peningkatan 

kesejahteraan pribadi (personal 

well-being) dan kohesi sosial yang 

lebih besar. Sementara OECD 

Bank Dunia (2006) mendefinisikan 

human capital sebagai ‘the productive 

capacity embodied in individuals, 

with special focus on its contribution 

to economic production’, atau 

kapasitas yang ada pada diri setiap 

individu, khususnya kemampuan 

individu memberikan kontribusi 

pada perekonomian dari sisi 

produksi. Ketika ekonomi menjadi 

lebih berbasis pengetahuan dan 

mengglobal (knowledge-based and 

globalized), human capital menjadi 

human capital: the productive capacity 
embodied in individuals, with special 
focus on its contribution to economic 
production, Bank Dunia (2006) 

“
Foto  : Arif

ilustrasi human capital
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(2011) berpendapat human capital 

mencerminkan sifatnya yang 

multi-aspek. Tidak saja mencakup 

keterampilan umum (general skills) 

keterampilan khusus (specific 

skills), dan cognitive skills, tetapi 

juga mencakup non-cognitive skills, 

seperti keterampilan intra dan 

antar-pribadi (OECD, 2011). Dua 

badan dunia menekankan betapa 

pentingnya pendidikan karakter 

dalam pengembangan human capital.

Human Capital dan 
Keberhasilan Organisasi
Pandangan mengenai keberhasilan 

suatu organisasi akan menentukan 

bagaimana organisasi tersebut 

mengelola dan mengembangkan 

tenaga kerjanya. Memang kinerja 

finansial suatu organisasi sebagai 

indikator utama keberhasilan 

organisasi, akan menyebabkan 

pimpinan organisasi hanya fokus 

pada pendapatan atau laba usaha, 

sehingga aktivitas-aktivitas yang 

dinilai tidak berhubungan langsung 

dengan pendapatan atau laba 

menjadi kurang diperhatikan. 

Karena tidak memiliki hubungan 

langsung dengan penciptaan 

pendapatan atau laba, maka 

Bagian/Bidang SDM dalam suatu 

organisasi menjadi ‘the second class’. 

Pandangan ini berimplikasi pada 

kebijakan tentang pengembangan 

karir dan remunerasi, mereka 

masuk kategori ‘non-core’. Mereka 

menjadi demotivasi untuk 

berkontribusi besar. Para ahli 

menyebut pandangan ini sebagai 

paradigma lama (old paradigm). 

Koreksi terhadap paradigma lama 

dalam mengukur keberhasilan 

suatu organisasi pertama kali 

dilakukan oleh Robert S. Kaplan. 

Menurut Kaplan, indikator-

indikator non-financial seperti 

non-cognitive skills atau soft skills, 

kurang menjadi perhatian dalam 

mengukur keberhasilan suatu 

organisasi. Akibatnya, organisasi 

tersebut tidak bisa mencapai 

pendapatan atau profit yang luar 

biasa (beyond standard). Kaplan 

kemudian mengajak rekannya 

yang bernama David Norton, 

membangun ‘Balance Scorecard 

atau BSC’, suatu konsep atau 

paradigma baru dalam mengukur 

keberhasilan suiatu organisasi. 

Paper mereka tentang BSC 

dipopulerkan ke publik dunia 

melalui jurnal Harvard Business 

Review  (Kaplan & Norton, 1992).  

Setelah mendapat pengakuan dari 

para pakar manajemen, banyak 

organisasi bisnis dan pemerintah, 

termasuk Indonesia, mengadopsi 

konsep BSC dalam mengukur 

keberhasilan organisasi. Konsep 

BSC tidak melihat SDM atau human 

capital sebagai alat atau ‘the second 

class’ melainkan ‘the core class’. 

SDM tidak lagi dilihat sebagai 

sumber daya atau alat (resources), 

melainkan sebagai modal/asset 

(capital). Belanja suatu organisasi 

untuk mengembangkan kompetensi 

karyawan (pendidikan dan latihan), 

tidak lagi dilihat sebagai beban 

(costs). Human capital dinilai sebagai 

pondasi, bahkan  penggerak 

produktivitas, baik produksi 

maupun laba.

Dalam konteks pemerintah, 

pertumbuhan produksi secara 

makro yang diciptakan oleh 

manusia-manusia yang berkualitas, 

meningkatkan produksi atau 

output nasional (Produk Domestik 

Bruto/PDB), mengurangi jumlah 

masyarakat miskin (to alleviate the 

poor) dan mengurangi kesejangan 

sosial (to reduce social gap). 

Human Capital dan 
Pertumbuhan Ekonomi
Beberapa studi menunjukkan 

adanya relasi antara human 

capital dan economic growth. 

EyyṻpEcevit and AyhanKuloĝlu 

dalam artikel mereka berjudul 

‘The Relationship Between Human 

Capital and Economic Growth 

in Turkey’ yang dimuat dalam 

OOSR Journal of Economic and 

Finance (2016) mengkonformasi 

‘kebijakan meningkatkan anggaran 

human capital (dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/

APBN Turki) akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara 

signifikan dalam jangka panjang dan 

berdampak moderat dalam jangka 

pendek’. Studi lain berjudul ‘Impact 

of Human Capital on Economic 

Growth : Evidence from Pakistan’, 

yang dilakukan Syed Mohsin 

Kazmi, Kazim Ali and Ghamze Ali, 

yang dilaporkan dalam Working 

Paper #162 SDPI (2017), juga 

mengkonfirmasi hal yang sama. 

Menurut EyyṻpEcevit and 

AyhanKuloĝlu, dengan asumsi 

human capital has non-diminishing 

return, investasi dalam human 

capital dalam jangka panjang 

memberikan kontribusi positif 

pada pertumbuhan ekonomi 

Turki. Investasi human capital 

dimaksud adalah dalam bentuk 

Research and Development 

(R&D) dan pengembangan skill 

tenaga kerja. Dalam perspektif 

developing countries, Mohsen 

Mehrar dan Maysam Musal 

(2013), dalam penelitian mereka 

di 94 negara, termasuk Indonesia, 

yang dimuat dalam International 

Letters of Social and Humanistic 

Science mengkonfirmasi ‘strong 

causality from investment and 
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economic growth to education in 

these countries’. Hasil penelitian 

ini mendukung pendapat ‘higher 

economic growth that lead to higher 

education proxy’. Itu sebabnya 

mengapa investasi di bidang 

pendidikan, training bagi para 

pekerja, serta kesesuaikan sistem 

pendidikan dengan kebutuhan 

pasar kerja (the labor market), 

menjadi penting. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati juga berpendapat 

serupa dengan beberapa ahli di 

atas. Menurut Doktor ekonomi 

yang pernah menjadi salah satu 

eksekutif Bank Dunia ini,  human 

capital merupakan persoalan yang 

sangat penting karena menjadi 

penentu dalam mengatasi persoalan 

kemiskinan (Tribunnews.com, 

21/11/2018). Human capital adalah 

kunci menuntaskan kemiskinan 

dan ketidaksetaraan. Investasi 

pada human capital merupakan 

pondasi untuk kemakmuran dan 

kunci penggerak high income 

growth. Ketika memberi kuliah 

umum di Australian National 

Universirty (ANU), Canbera, 

Menkeu mengatakan ‘human capital, 

kunci utama perangi kemiskinan dan 

kesenjangan sosial’ (Kompas.com, 

05/11/2018). 

Politik Fiskal Pemerintah
Bila pemerintah sudah memiliki 

political will untuk mengembangkan 

human capital mulai tahun 2019, 

maka bagaimana cara pemerintah 

menjalankannya dan harus dimulai 

dari mana? Presiden Jokowi 

menyebut setidaknya ada dua kunci 

utama prioritas pengembangan 

human capital. Pertama, perbaikan 

sistem pendidikan, utamanya 

revitalisasi pendidikan vokasi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan 

industri dan perkembangan 

teknologi. Kedua, mengembangkan 

keterampilan para pekerja dan 

pencari kerja, antara lain program 

sertifikasi untuk para pekerja 

(Tribunnews.com, 21/11/2018). 

Sementara, Menkeu, dalam 

Pertemuan Tahunan IMF-WBG di 

Denpasar pada tahun 2018 lalu, 

memaparkan lima hal yang menjadi 

perhatian khusus pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas human 

capital, yaitu : mengalokasikan 

20 persen anggaran untuk 

pendidikan, meningkatkan kualitas 

guru, manajemen sekolah dan 

proses belajar mengajar peserta 

didik, pendidikan vokasi untuk 

menghadapi revolusi industri 4.0 

dan teknologi informasi (IT), dan 

mengajak partisipasi sektor swasta 

dalam pembangunan human capital 

(mediaindonesia.com, 10/10/2018). 

Hal-hal tersebut menurut Menkeu, 

memiliki banyak tantangan di level 

implemetasi, antara lain bagaimana 

meningkatkan koordinasi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Tantangan lain adalah 

kualitas guru di kota yang tidak 

setara dengan kualitas guru 

di desa. Kemudian, bagaimana 

memperiapkan jenis mendidikan 

vokasi yang dibutuhkan oleh 

industri di masa depan. Hampir 

semua sekolah negeri  di Indonesia 

gratis, akan tetapi kualitasnya 

tidak sama dengan sekolah swasta, 

ini juga merupakan tantangan 

pemerintah, bagaimana kualititas 

itu ada.  

Politik fiskal  pemerintah 

dijalankan dengan instrumen 

APBN. Dengan demikian, APBN 

merupakan kumpulan energi untuk 

membuat ekonomi Negara bergerak 

dan rakyat menikmati hasil dari 

pergerakan ekonomi tersebut. 

Bagaimana instrumen APBN 

bekerja untuk mengembangkan 

human capital? Menurut Menkeu, 

human capital harus diperbaiki 

seiring peningkatan jumlah 

anggaran Negara untuk pendidikan 

yang mencapai hampir Rp500 

triliun pada 2019. 

Perbaikan human capital ini 

mendesak karena Indonesia dalam 

HCI (Human Capital Index) Bank 

Dunia, menduduki peringkat 

87 dari 157 negara dengan nilai 

0,53 dari skala 0 sampai 1. Bila 

dibandingkan dengan Negara 

berpendapatan menengah yang 

agak baik, HCI Indonesia paling 

rendah. Meskipun ekonomi 

Indonesia dalam keadaan kuat, 

akan tetapi kualitas SDM masih 

belum menggembirakan. Indonesia 

juga merupakan Negara keempat 

dari jumlah tenaga kerja, akan 

tetapi kualitas keterampilanya 

masih minim.  Kementerian Tenaga 

Kerja RI mengkonfirmasi tenaga 

kerja Indonesia didominasi oleh 

pekerja dengan minim keterampilan 

sebesar 60,24% dari total pekerja. 

Pekerja terampil dengan lulusan 

sarjana  hanya sebesar 11,65 juta 

pekerja. Padahal, berdasarkan riset 

McKinsey Global Institute, Indonesia 

memerlukan 113 juta tenaga kerja 

terampil untuk menjadi kekuatan 

ke-7 dunia pada tahun 2030, itu 

berarti hanya 11 tahun lagi dari 

tahun 2019, setidaknya dua periode 

pemerintahan lagi.  

Pada saat yang sama, Indonesia 

dan semua Negara di dunia sedang 

menghadapi teknologi informasi 

dan komunikasi canggih di era 

digital.  Ada peluang, tetapi juga 

ada tantangan dan sekaligus 

ancaman. Era digital bersifat 

disruptif, di mana beberapa jenis 

pekerjaan (usaha) konvensional 
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yang offline akan hilang dan 

digantikan dengan pekerjaan 

baru yang dijalankan mesin atau 

secara digital atau online, sehingga 

mengancam Negara-negara 

berpenduduk banyak seperti 

Indonesia, yang memiliki masalah 

mutu human capital yang masih 

rendah. Warta ekonomi edisi 01 

November 2017 mengkonfirmasi 

beberapa jenis pekerjaan yang akan 

hilang pada 10 tahun mendatang 

antara lain post office worker, loan 

officer, lecturer, cashier, trevel agent, 

bank teller, insurance sales person, 

telemarketing, librarian, dan fast food 

worker. 

Di Indonesia, banyak tenaga kerja 

yang bekerja di 10 jenis pekerjaan 

ini, mereka terancam diberhentikan 

karena perusahaannya menutup 

usaha atau mengurangi beberapa 

jenis job. Industri jasa transportasi 

kovensional yang offline akan 

tergantikan oleh tranportasi 

modern yang berbasis online. 

Begitu juga industri asuransi. 

Diperkirakan, sekitar 70 persen 

dari premi saat ini diberikan untuk 

membina para agen asuransi. Biaya 

tersebut sangat mahal. Menurut 

Kasali, suatu ketika akan muncul 

cara baru yang akan langsung 

tanpa agen. Kalau harga sudah 

kemahalan atau sesuatu yang 

sudah mahal, pasti akan terdisrupsi 

menjadi lebih murah.

Menurut Guru Besar Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Indonesia (UI) Prof. Renald Kasali, 

di era digital ini, ada banyak 

pekerjaan akan terdisrupsi, akan 

tetapi ribuan pekerjaan akan 

muncul (Liputan 6, 6/12/2017), 

inilah peluang bagi angkatan 

kerja baru. Jenis pekerjaan yang 

akan muncul itu antara lain big 

data analyst, operator sistem 

operasi, dokter hewan peliharaan 

(pets), tenaga kerja di sektor 

pertanian dengan cara baru 

atau  smart farming, dan jasa kurir 

di perusahaan logistik karena 

tren sekarang barang diantar 

langsung ke end user. Hadirnya 

smart farming, menimbulkan 

peluang tenaga kerja baru bagi 

mereka yang memiliki keterampilan 

dalam menggunakan teknologi 

canggih, misalnya desain gambar 

dan video, application developer, 

content writer, blogger, dan online 

store. Tugas pemerintah adalah 

menghubungkan pengetahuan 

dan keterampilan tenaga kerja 

dengan kebutuhan industri serta 

menyediakan insentif fiskal atau 

bentuk kemudahan lainnya untuk 

mengembangkan industri baru. 

Fokus pengembangan human 

capital Indonesia, tidak saja pada 

hard skill (knowledge), tetapi juga 

soft skill atau karater unggul 

seperti kejujuran, kerja sama, 

komunikasi, berpikir kritis, 

kreatif, inovatif, kemampuan 

beradaptasi, public speaking, dll. 

Walaupun seorang memiliki nilai 

akademik yang tinggi, akan tetapi 

bila tidak ditunjang dengan soft 

skills yang baik, Ia tidak bisa 

membuat keberhasilan besar bagi 

suatu organisasi. Bahkan, yang 

terjadi bisa sebaliknya, menjadi 

penghambat pengembangan 

organisasi itu sendiri. Pemerintah 

harus memastikan bahwa 

lembaga pendidikan, mulai dari 

pendidikan dasar hingga Perguruan 

Tinggi, mampu menciptakan 

manusia Indonesia yang unggul 

(excellent people). Pengembangan 

akademik harus seimbang dengan 

pengembangan perilaku atau moral 

peserta didik. Anggaran pendidikan 

yang 20 persen dari APBN juga 

dialokasikan untuk mendukung 

pengembangan perilaku atau moral 

peserta didik. 

Terkait dengan belanja pendidikan 

yang bersifat mandatori ini, 

Menkeu Sri Mulyani pernah 

mengatakan bahwa ‘walaupun 

pemerintah melalui APBN sejak 

2009 sudah menaikkan  anggaran 

pendidikan 177,5 persen dari Rp160 

triliun menjadi Rp444 triliun, namun 

sampai saat ini kualitas pendidikan di 

dalam negeri belum sesuai harapan’ 

(cnnindonesia.com, 10/07/2018). 

Salah satunya, tercermin dari 

Fokus pengembangan human 
capital Indonesia, tidak saja pada 
hard skill (knowledge), tetapi juga 
soft skill atau karakter unggul 
seperti kejujuran, kerja sama, 
komunikasi, berfikir kritis, 
kreatif, inovatif, kemampuan 
beradaptasi, public speaking, dll.

“
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skor program penilaian siswa 

internasional pelajar Indonesia 

(PISA) yang hanya bertengger 

di posisi 403 atau masih kalah 

dari raihan siswa Vietnam yang 

berhasil mencapai angka 525, 

padahal Indonesia lebih dahulu 

mengalokasikan 20% anggarannya 

untuk pendidikan dibandingkan 

dengan Vietnam. Pemerintah perlu 

melakukan assessment yang untuk 

mengetahui apa yang menjadi 

kelemahan, apakah di tahap 

perencanaan ataukah di tahap 

implementasi.

Ada baiknya pemerintah 

melakukan audit atau 

assessment terkait anggaran dan 

penyelenggaraan pendidikan 

di Indonesia, mulai dari sisi 

perencanaan hingga pelaksanaan 

dan pengawasannya. Juga, 

bagaimana mengalokasikan dana 

ke dalam program dan aktivitas 

pendidikan, serta bagaimana 

implementasi dari program-program 

prioritas, baik di bidang pengajaran 

maupun di bidang training, serta 

research and development. Assesment 

tersebut juga mencakup koordinasi 

antar program pendidikan maupun 

antar lembaga pendidikan/riset dan 

antara pusat dan daerah. Harus 

dipastikan apakah penyebab dari 

rendahnya mutu human capital 

di Indonesia adalah kurangnya 

dukungan anggaran (funding dari 

APBN).  Di luar masalah koordinasi 

dan keterbatasan anggaran, masih 

ada kemungkinan penyebab lain 

yang lebih mendasar, yaitu sistem 

pendidikan di Indonesia, bisa 

jadi terlalu kompleks dan kurang 

bersinergi, baik antarlembaga 

maupun antara lembaga pendidikan 

sebagai pemasok tenaga kerja 

(supply side) dan industri sebagai 

pengguna tenaga kerja (demand 

side). 

Menunggu Terobosan 
Pemerintah
Momentum pengembagan human 

capital yang dimulai pada tahun 

2019 ini harus dimanfaatkan 

dengan baik untuk membenahi 

masalah link and match antara 

dunia pendidikan dan dunia kerja 

(industri).  Pembenahan juga 

dilakukan dengan memperhatikan 

kesenjangan HDI antarpropinsi. 

Daerah-daerah seperti Papua, 

Papua Barat, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Utara, NTT dan NTB 

perlu mendapat perhatian yang 

lebih besar dari Pusat. Pemerintah 

sudah harus mulai berani 

menjadikan HDI sebagai basis 

untuk membuat kebijakan alokasi 

anggaran, baik anggaran transfer 

ke daerah maupun anggaran Dana 

Desa.

Salah satu aspek yang tidak kalah 

penting adalah membangun 

karakter manusia Indonesia yang 

menjadi pondasi karakter bangsa. 

Misalnya, bagaimana menjadikan 

rakyat Indonesia menjadi ‘tekun’ 

dalam bekerja atau melakukan 

hal-hal positif bagi dirinya, 

masyarakat dan bangsanya. Korea 

Selatan bisa menjadi Negara maju, 

salah satunya disebabkan mereka 

berhasil membuat bangsa mereka 

menjadi ‘bangsa yang tekun’.  

Bagaimana mengurangi atau 

bahkan menghilangkan praktik-

praktik korupsi, ini juga tantangan 

besar bagi pemerintah. Selandia 

Baru bisa menekan angka korupsi 

karena mereka menjunjung tinggi 

sikap ‘menghormati hukum’ dan 

‘pengadilan yang imparsial’. Warga 

di Selandia Baru dapat datang 

kepada petugas kepolisian untuk 

permasalahan apa pun. Petugas 

pelayan publik wajib melaporkan 

seluruh kegiatannya dan kekayaan 

yang dimilikinya kepada Negara. 

Pendidikan di Selandia Baru 

mampu menanamkan perilaku ‘adil 

dan jujur’. 

Bila kita belajar dari Norwegia, 

Finlandia, Swiss, Amerika, 

Denmark, dan Swedia yang menjadi 

enam Negara paling sejahtera 

di dunia versi World Economic 

Forum (WEF), kesejahteraan terjadi 

karena pemerintahnya berhasil 

mengedukasi penduduknya 

(investing in human capital). Salah 

satu kunci suksesnya adalah 

mengoptimalkan ‘talenta’ penduduk 

dan memandang manusia 

(karyawan/pegawai) sebagai 

aset. Apakah kita bisa? Rakyat 

Indonesia sedang menanti langkah-

langkah strategis dan terobosan 

besar yang akan dilakukan 

pemerintah, tentunya tidak hanya 

meningkatkan quality of spending, 

yang merupakan pendekatan 

konvensional dalam manajemen 

fiskal, it has to be more than that. 

Salah satu aspek yang tidak kalah 
penting adalah membangun 
karakter manusia Indonesia yang 
menjadi pondasi karakter bangsa. 

“
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Kebijakan Fiskal untuk  
Pendidikan Kejuruan dan Vokasi  

Oleh: Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty dan Singgih Riphat *)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Menuju SDM Berkualitas dan Siap Pakai

A
PBN tahun 2019 

mengusung tema “APBN 

untuk Mendorong 

Investasi dan Daya 

Saing Melalui Pembangunan 

(Investasi) Sumber Daya Manusia”. 

Berdasarkan tema tersebut, 

paling tidak ada tiga kebijakan 

pokok dalam APBN 2019, yaitu 

(i) mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara 

realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif; 

(ii) Belanja negara yang produktif akan diarahkan 

untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM), penguatan program perlindungan 

sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, 

reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi 

fiskal; dan (iii) efisiensi serta inovasi pembiayaan 

akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan 
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Sumber: KEM PPKF 2019 dalam Aziz (2019), diolah

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Grafik 1: Anggaran Pendidikan Tahun 2013 - 2018

ekonomi yang berkelanjutan 

(Direktorat Jenderal Anggaran, 

2019).  Berdasarkan tema dan 

kebijakan pokok APBN 2019 

tersebut terlihat jelas bahwa 

Sumber Daya Manusia menjadi 

perhatian utama pemerintah 

Indonesia. 

Berdasarkan nilai Indeks 

Pembangunan Manusia atau 

Human Development Index (IPM/

HDI) tahun 2017, Indonesia juga 

masih masuk dalam kategopri 

medium, yaitu peringkat 116 dari 

189 negara. Peringkat ini turun 

satu peringkat dari tahun 2016. 

Peringkat Indonesia ini sama 

dengan Vietnam, diatas India 

(peringkat 130) dan Kamboja (146), 

tetapi berada dibawah Singapura 

(9), Brunei Darussalam (39), 

Malaysia (57), Thailand (83) dan 

Filipina (113). Hal ini menunjukkan 

bahwa kualitas sumber daya 

manusia Indonesia memang sangat 

perlu ditingkatkan.

Tambahan lagi, belajar dari 

pengalaman Korea Selatan 

yang berhasil lolos dari jebakan 

negara berpenghasilan menengah 

(middle income trap) dengan cara 

memperkuat SDM dan mendorong 

produktivitas yang berbasis inovasi 

dan teknologi (Setiawan, 2016). 

Hal ini semakin menguatkan 

bahwa tema dan kebijakan pokok 

APBN 2019 untuk membangun 

SDM menjadi sangat tepat. 

Bahkan penguatan SDM ini perlu 

terus dilaksanakan tidak hanya 

dalam 1-2 tahun ini melainkan 

seterusnya, sebagaimana yang telah 

dilakukan terhadap pembangunan 

infrastruktur pada masa Presiden 

Jokowi dalam 5 tahun terakhir ini. 

Menilik dari faktor-faktor yang 

dinilai dalam IPM yaitu angka 

harapan hidup, pendidikan (2 

faktor) dan gross national income 

(GNI per capita) menunjukkan 

bahwa pendidikan adalah faktor 

yang sangat penting dalam 

menilai kualitas hidup manusia. 

Sampai-sampai United Nations 

Development Programme (UNDP) 

yang selama ini mempublikasi 

ranking IPM di dunia memasukkan 

dua faktor ini menjadi pembentuk 

ranking IPM. Dua faktor 

pendidikan tersebut adalah angka 

harapan lama sekolah dan rata-rata 

lama sekolah yang dikecap oleh 

penduduk umur 25 tahun keatas.

Pendidikan sendiri terdiri dari 

beberapa macam kategori, 

menurut UU nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) terdapat 7 

kategori pendidikan di Indonesia, 

yaitu pendidikan umum, kejuruan, 

akademik, profesi, vokasi, 

keagamaan, dan khusus. Pendidikan 

vokasi dan pendidikan kejuruan 

merupakan pendidikan yang di 

desain untuk mempersiapkan 

peserta didik nya agar memiliki 

keahlian terapan dan mampu 

bekerja di bidang tertentu 

(Penjelasan Pasal 15 UU nomor 

20 tahun 2003). Jika pendidikan 

kejuruan merupakan pendidikan 

menengah (SMK dan sejenisnya), 

maka pendidikan vokasi merupakan 

pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana 

S1, S2 dan S3). Dengan demikian 

pendidikan kejuruan dan vokasi 

merupakan jenis pendidikan yang 

didesain menciptakan tenaga 

teknis yang siap pakai dan ahli 

di bidangnya. Oleh karena itu, 

pengembangan jenis pendidikan 

itu perlu mendapatkan perhatian 

khusus agar mampu memenuhi 

kebutuhan di dunia usaha dan 

mampu bersaing dengan tenaga 

ahli dari luar.
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Fakta dan Data Pendidikan Kejuruan dan 
Vokasi di Indonesia
Dari sisi belanja, sejak tahun 2008, anggaran 

pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN 

sebagaimana dinyatakan amandemen ke empat UUD 

1945 Pasal 31 ayat (3). Sampai dengan saat ini, anggaran 

tersebut terus dipertahankan, bahkan APBD juga 

didorong untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 

sebesar 20%. Pada tahun 2018 saja, dialokasikan 

sebesar 444,1 triliun untuk sektor 

pendidikan. Walaupun dari alokasi 

20% tersebut belum bisa di telusuri 

lebih detail berapa persen yang 

digunakan untuk pendidikan 

kejuruan dan vokasi. 

Kemudian, apabila kita melihat 

hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan angka 

pengangguran (Tabel 1), maka 

Tabel 1. Pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan (jumlah dan persentase)

Pendidikan 
Terakhir Rata-Rata 2013 2014 2015 2016 2017

Tidak/belum 
pernah 
sekolah 0,9%        66.843

          
81.432 

          
74.898          55.554 

          
59.346 62.984

0,9% 1,1% 1,0% 0,7% 0,8% 0,9%

Tidak/ 
belum tamat 
SD 5,6%

     
407.750

        
489.152 

        
389.550 

       
371.542 

        
384.069 404.435

5,6% 6,6% 5,4% 4,9% 5,5% 5,7%

SD 15,2%
  

1.104.492
     

1.347.555 
     

1.229.652 
    

1.004.961 
     

1.035.731 904.561

15,2% 18,2% 17,0% 13,3% 14,7% 12,8%

SLTP 19,8%
  

1.439.860
     

1.689.643 
     

1.566.838 
    

1.373.919 
     

1.294.483 1.274.417
19,8% 22,8% 21,6% 18,2% 18,4% 18,1%

SLTA Umum/ 
SMU 27,6%

  
2.005.986

     
1.925.660 

     
1.962.786 

    
2.280.029 

     
1.950.626 1.910.829

27,6% 26,0% 27,1% 30,2% 27,7% 27,1%

SLTA 
Kejuruan/
SMK

20,1%
  

1.460.473
     

1.258.201 
    

1.332.521 
    

1.569.690 
     

1.520.549 1.621.402

20,1% 17,0% 18,4% 20,8% 21,6% 23,0%

Akademi/
Diploma 3,0%

     
218.567

        
185.103 

        
193.517 

       
251.541 

        
219.736 242.937

3,0% 2,5% 2,7% 3,3% 3,1% 3,5%

Universitas 7,6%
     

553.781
        

434.185 
        

495.143 
       

653.586 
        

567.235 618.758
7,6% 5,9% 6,8% 8,6% 8,1% 8,8%

Total

  
7.257.751

     
7.410.931 

     
7.244.905 

    
7.560.822 

     
7.031.775 

      
7.040.323

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber: Data Sakernas Bulan Agustus 2018 dalam Aziz (2019)
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ternyata pendidikan kejuruan dan 

vokasi turut menyumbang angka 

pengangguran yang cukup besar 

terutama dari SMK (pendidikan 

kejuruan). Angka ini bahkan terus 

meningkat dari tahun 2013 ke 2017 

(Aziz, 2019).

Jika kita lihat nilai persentase 

jumlah pengangguran dari SLTA 

sampai dengan universitas 

cenderung meningkat, tidak 

terkecuali dari pendidikan kejuruan 

dan pendidikan vokasi. Hal ini 

menunjukkan gejala bahwa 

ternyata pendidikan kejuruan dan 

vokasi di Indonesia juga masih 

belum pas dengan kebutuhan 

keahlian/keterampilan yang 

lapangan pekerjaan/pengusaha. 

Dari sisi jumlah pengangguran, 

sepintas memang terlihat bahwa 

jumlah kontribusi pengangguran 

dari pendidikan kejuruan (SLTA 

Kejuruan/SMK) lebih kecil 

dari pendidikan umum (SLTA 

Umum/SMU)1. Demikian juga 

dengan pendidikan vokasi yang 

menyumbang lebih kecil jumlah 

pengangguran dibanding dengan 

1. Pendidikan umum merupakan pendidikan 
dasar dan menengah yang mengutamakan 
perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh 
peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi (penjelasan Pasal 15 
UU No 20 Tahun 2003).

pendidikan akademik2. Apakah perbandingan tersebut 

tepat? Tabel 2 akan menunjukkan perbandingan 

antara lulusan pendidikan umum dan kejuruan serta 

lulusan pendidikan akademik dan vokasi sehingga kita 

dapat membandingkan apakah memang benar lulusan 

pendidikan kejuruan menyumbang lebih sedikit 

pengangguran dibanding dengan pendidikan umum 

dan apakah pendidikan vokasi menyumbang lebih 

sedikit pengangguran dibanding dengan pendidikan 

akademik.

Melihat Tabel 2, ternyata jumlah lulusan SMK tidak 

terlalu berbeda dengan jumlah lulusan SMA, bahkan 

di 2014-2016 jumlah lulusan SMK lebih banyak, 

dan hanya di tahun 2017 jumlah lulusan SMA lebih 

besar. Sementara, jika kita melihat sumbangan jumlah 

pengangguran, lulusan SMA jauh diatas lulusan SMK, 

2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan 
pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu 
pengetahuan tertentu (penjelasan Pasal 15 UU No 20 Tahun 2003).

Tabel 2. Jumlah lulusan per tingkat pendidikan

Pendidikan 2014 2015 2016 2017
SMA (Umum) 1.109.795 1.434.532 1.263.211 1.407.433
SMK (Kejuruan) 1.343.102 1.429.870 1.285.178 1.300.521

Universitas (akademik) 635.970 NA 816.795 968.476

Diploma (Vokasi) 178.535 NA 197.105 227.799

Sumber: Statistik Pendidikan Indonesia dan Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia

Ket: Data lulusan universitas dan diploma tahun 2015 tidak ditemukan

pengembangan jenis pendidikan 
itu perlu mendapatkan perhatian 
khusus agar mampu memenuhi 
kebutuhan di dunia usaha dan 
mampu bersaing dengan tenaga 
ahli dari luar.

“
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hal ini berarti tujuan pendidikan 

kejuruan untuk menciptakan 

tenaga yang siap pakai kerja cukup 

efektif (Tabel 3). Dukungan untuk 

pendidikan kejuruan harus terus 

ditingkatkan sehingga lulusan-

lulusannya semakin pas dengan 

kebutuhan lapangan pekerjaan. 

Baik itu dukungan fiskal maupun 

non fiskal.

Tetapi hal yang berbeda terjadi 

untuk lulusan pendidikan vokasi 

(Diploma), jumlah lulusannya 

memang jauh lebih kecil dibanding 

jumlah lulusan pendidikan 

akademik, tetapi perbandingan 

jumlah lulusan yang menganggur 

dibandingkan jumlah total 

lulusannya  lebih besar daripada 

lulusan pendidikan akademik. Hal 

ini, paling tidak menggambarkan 

bahwa lulusan pendidikan vokasi 

masih banyak yang belum sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. 

Pengusaha/lapangan pekerjaan masih banyak yang 

lebih mengutamakan lulusan pendidikan akademik. 

Analisis sederhananya dapat dikatakan bahwa 

kurikulum yang diberikan oleh pendidikan vokasi 

masih belum “pas” dengan kemauan lapangan 

pekerjaan/pengusaha (tidak link and match). 

Oleh karena itu selain dukungan fiskal, dukungan 

non fiskal juga sangat dibutuhkan, bahkan mungkin 

lebih utama. Dukungan non fiskal yang utama 

adalah kurikulum yang diberikan. Kurikukulum ini 

harus disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha 

sehingga menjadi lebih pas dan bisa langsung 

“terpakai”. Dukungan berikutnya adalah dukungan 

yang bisa mendorong pihak swasta untuk mendirikan 

perguruan yang mengajarkan vokasi. Data pada tabel 

4 menunjukkan bahwa pada pendidikan kejuruan, 

jumlah institusi, murid, dan lulusan yang berasal 

dari swasta lebih besar dibandingkan lulusan dari 

negeri. Ini harus terus ditingkatkan dan bahkan harus 

semakin dipermudah. 

Hal yang sedikit berbeda terjadi pada pendidikan 

vokasi, dari jumlah institusi, swasta jauh lebih besar 

Tabel 3. Perbandingan jumlah lulusan dan jumlah penggangguran*) per tingkat pendidikan

Pendidikan 2014 2015 2016 2017 Rata-Rata

SMA (Umum) Lulusan 1.109.795 1.434.532 1.263.211 1.407.433

156,5%Pengangguran 1.962.786 2.280.029 1.950.626 1.910.829
Perbandingan 176,9% 158,9% 154,4% 135,8%

SMK 
(Kejuruan)

Lulusan 1.343.102 1.429.870 1.285.178 1.300.521

113,0%Pengangguran 1.332.521 1.569.690 1.520.549 1.621.402
Perbandingan 99,21% 109,78% 118,31% 124,67%

Universitas 
(akademik 
– S1, S2 dan 
S3)

Lulusan 635.970 NA 816.795 968.476

70,4%Pengangguran 495.143 653.586 567.235 618.758
Perbandingan 77,86%  69,45% 63,89%

Diploma 
(Vokasi)

Lulusan 178.535 NA 197.105 227.799

108,8%Pengangguran 193.517 251.541 219.736 242.937
Perbandingan 108,39%  111,48% 106,65%

Sumber: Statistik Pendidikan Indonesia dan Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia

*) Jumlah pengangguran merupakan akumulasi total pengangguran yang berasal dari tahun tersebut dan tahun-tahun sebelumnya,  
sedangkan jumlah lulusan adalah total lulusan pada tahun bbersangkutan
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dari negeri, tetapi dari jumlah 

mahasiswa ternyata swasta lebih 

sedikit. Oleh karena itu, para 

pengusaha khususnya perusahaan-

perusahaan besar yang padat karya 

juga harus didorong agar mereka 

mau mendirikan pendidikan 

kejuruan atau vokasi sehingga skill 

yang mereka butuhkan langsung 

dapat diterjemahkan di sekolah. 

Alternatif lain adalah sekolah-

sekolah kejuruan dan sekolah 

vokasi didorong untuk mempererat 

kerjasama dengan perusahaan-

perusahaan tersebut.

Insentif Fiskal yang Sudah 
Diberikan untuk Pendidikan di 
Indonesia
Secara spesifik belum ada 

insentif fiskal yang khusus 

ditujukan pendidikan kejuruan 

Tabel 4. Perbandingan jumlah institusi, mahasiswa, dan lulusan Pemerintah dan Swasta

KETERANGAN 2016 2017

Diploma/
Politeknik

Institusi

 
Negeri

Jumlah 43 43

Persentase 23% 22%
 
Swasta

Jumlah            147         156 

Persentase 77% 78%
 
TOTAL

Jumlah             190             199 

Persentase 100% 100%

Mahasiswa 
terdaftar

 
Negeri

Jumlah     149,180     156,461 

Persentase 60% 64%

 
Swasta

Jumlah       98,672        89,821 

Persentase 40% 36%
 
TOTAL

Jumlah      247,852      246,282 

Persentase 100% 100%
      

 
 

SMK

Institusi

 
Negeri

Jumlah           3,434           3,519 
Persentase 26% 26%

 
Swasta

Jumlah           9,802        10,191 
Persentase 74% 74%

 
TOTAL

Jumlah        13,236        13,710 

Persentase 100% 100%

Mahasiswa 
terdaftar

 
Negeri

Jumlah 2,004,055  2,110,751 
Persentase 43% 43%

 
Swasta

Jumlah  2,678,858  2,793,280 
Persentase 57% 57%

TOTAL
Jumlah  4,682,913   4,904,031 

Persentase 100% 100%

Sumber: Statistik Pendidikan Indonesia dan Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia
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dan vokasi. Tetapi untuk 

pendidikan, sebetulnya sudah 

cukup banyak insentif fiskal yang 

sudah diberikan oleh negara. 

Selain berupa alokasi belanja 

pendidikan sebesar 20% dari 

total APBN setiap tahunnya, 

pemerintah juga memberikan 

memiliki bentuk belanja lain 

dalam bentuk pemberian insentif 

perpajakan, atau disebut belanja 

perpajakan (tax expenditure). 

Tabel 5 memperlihatkan insentif 

perpajakan yang diberikan untuk 

sektor pendidikan. Insentif 

tersebut tersebar berbagai macam 

jenis pajak, seperti di Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Tabel 5. Insentif Perpajakan untuk pendidikan

Jenis Pajak Insentif yang diberikan Dasar Hukum
Pajak Penghasilan - Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh bagi penerima 

nya dan biaya beasiswa yang dikeluarkan oleh perusahaan/
pemberi kerja tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 

- Dapat membiayakan biaya sumbangan fasilitas pendidikan, 
yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang 
disampaikan melalui lembaga pendidikan. 

- Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran 
untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan 
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh bendahara. 

- Pengecualian dari objek pajak terhadap sisa lebih yang 
diterima atau diperoleh Badan atau lembaga nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan sepanjang sisa lebih 
tersebut digunakan untuk pembangunan dan pengadaan 
sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau 
penelitian dan pengembangan paling lama empat tahun sejak 
diperolehnya sisa lebih tersebut. 

- Keuntungan dari pengalihan harta berupa hibah bantuan, atau 
sumbangan yang diterima oleh badan pendidikan sepanjang 
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, 
atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

- UU Nomor 36 Tahun 
2008 tentang Pajak 
Penghasilan. 

- PP Nomor 93 Tahun 
2010

- PMK No. 154 thn 2010 
jo PMK No. 16 thn 
2016

- UU Nomor 36 Tahun 
2008 tentang Pajak 
Penghasilan.

- UU Nomor 36 Tahun 
2008 tentang Pajak 
Penghasilan 

PPN PPN tidak terutang atas seluruh jasa pendidikan UU Nomor 42 Tahun 
2010 tentang PPN dan 
PPnBM

Bea Masuk - Membebaskan bea masuk impor barang untuk buku ilmu 
pengetahuan

PMK No. 103 thn 2007

Nilai, Bea Masuk, dan Cukai. Dalam 

Laporan Belanja Perpajakan yang 

dikeluarkan oleh Kementerian 

Keuangan juga sudah dihitung 

besaran belanja perpajakan untuk 

sektor pendidikan tahun 2016 dan 

2017, yaitu masing-masing Rp8,9 

triliun dan Rp9,6 triliun.

Apa Berikutnya?
Sebagaimana telah dipaparkan 

sebelumnya, untuk keluar dari 

jebakan negara berpenghasilan 

menengah adalah dengan cara 

memperkuat SDM Indonesia. Tema 

APBN 2019 dan kebijakan pokok 

pemerintah juga telah sesuai 

dengan hal tersebut. Pendidikan 

kejuruan dan pendidikan vokasi 

sebagai salah satu cara untuk 

menciptakan tenaga kerja yang 

mempunyai ketrampilan dan 

keahlian yang handal menjadi salah 

satu strategi yang harus diperkuat 

oleh pemerintah sehingga kita 

mempunyai tenaga kerja ahli yang 

siap pakai. Tidak hanya untuk 

bekerja di Indonesia tetapi bisa 

diekspor ke luar negeri. 

Dukungan fiskal dan non fiskal 

perlu diperkuat. Untuk dukungan 

non fiskal, diperlukan integrasi 

kebijakan yang mampu menjadikan 

lulusan pendidikan kejuruan dan 

vokasi benar-benar link and match 

dengan kebutuhan pasar. Kebijakan 
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yang akan diambil pemerintah terkait hal ini meliputi 

(Direktorat Jenderal Anggaran, 2019): (i) mendorong 

keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), 

(ii) penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan 

kebutuhan industri dan teknologi, (iii) peningkatan 

kompetensi tenaga pendidik vokasi, (iv) revitalisasi 

pendidikan tinggi vokasi, (v) pemberian beasiswa 

pendidikan vokasi melalui LPDP, (vi) penyusunan 

regulasi terkait sistem dan mekanisme pembelajaran 

sesuai standar nasional pendidikan (SNP), dan (vii) 

koordinasi kebijakan vokasi dengan Kementerian 

Tenaga Kerja.

Adapun terkait dukungan fiskal, selain kebijakan yang 

sudah ada juga perlu diperkuat melalui pemberian 

insentif yang mampu mendorong minat pengusaha/

perusahaan besar untuk mendukung pendidikan 

kejuruan dan vokasi yang memang pas untuk mereka. 

Pengusaha dapat membuat lembaga pendidikan sendiri 

atau dapat memperkuat kerjasama dengan pendidikan 

kejuruan dan vokasi yang sudah ada maupun yang 

baru. Pilihan insentif fiskal yang belum pernah 

diberikan sebelumnya dapat dipertimbangkan. Sebagai 

contoh Malaysia, negara ini memberikan beberapa 

insentif khusus untuk pendidikan vokasi nya, seperti 

investment tax allowance3, pengecualian objek pajak atas 

sumbangan mesin atau peralatan bekas untuk institusi 

yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, industrial 

building allowance4, dan pengecualiaan bea masuk atas 

mesin, peralatan, bahan baku, sample yang digunakan 

oleh institusi penyelenggara pendidikan vokasi.

Insentif berupa super deduction juga bisa dijadikan 

pertimbangan. Banyak negara yang sudah 

menggunakan insentif ini khususnya untuk kegiatan 

research and development seperti India, Singapura, 

maupun Malaysia (Riphat, 2016). Super deduction 

adalah penambahan jumlah biaya yang sebenarnya 

dikeluarkan oleh perusahaan, misal perusahaan 

mengeluarkan sebesar Rp1 miliar untuk kepentingan 

pendidikan vokasi, maka jumlah biaya yang bisa 

dikurangkan oleh perusahaan sebagai pengurang 

3. Investment tax allowance adalah pengurangan penghasilan neto 
sebesar jumlah investasi yang ditanamkan oleh perusahaan dalam 
jangka waktu tertentu. Misal perusahaan menanamkan investasi 
berupa mesin sebesar Rp1 triliun, maka nilai sebesar Rp1 triliun 
tersebut dapat mengurangi penghasilan neto perusahaan dalam jangka 
waktu tertentu.
4. Industrial building allowance mirip dengan investment tax allowance, 
hanya asset yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto hanyalah 
berupa bangunan untuk industri.

penghasilan bruto nya bisa lebih 

dari Rp1 miliar, misal menjadi Rp2 

miliar jika super deduction nya 

mencapai 200%.

Sekali lagi penguatan pemberian 

insentif ini ditujukan agar 

pengusaha lebih terpacu untuk 

masuk ke dalam pendidikan 

kejuruan atau pendidikan vokasi. 

Baik itu dengan mendirikan 

pendidikan kejuruan atau vokasi 

sendiri, maupun melalui kerjasama 

dengan institusi pendidikan 

kejuruan dan vokasi yang sudah 

ada maupun yang baru. Dengan 

semakin banyaknya pengusaha 

yang masuk ke dalam pendidikan 

kejuruan dan vokasi diharapkan 

terjadi link and match antara 

lulusan yang dihasilkan dengan 

kebutuhan pasar. Sehingga 

pada akhirnya lulusan-lulusan 

pendidikan kejuruan dan vokasi 

tersebut menjadi tenaga kerja ahli 

yang siap pakai baik di Indonesia 

bahkan sampai ke negara lain.
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Anak-anak belajar merangkai robot

Oleh: Tri Achya Ngasuko *)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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agenda pembangunan sejak 

lama. Namun memang baru pada 

administrasi Pemerintahan tahun 

2014-2019, agenda pembangunan 

terlihat sangat fokus kepada 

pembangunan infrastruktur. 

Meskipun “biaya” mengejar 

ketertinggalan di bidang ini tidak 

murah sebagaimana tercermin dari 

besarnya alokasi belanja APBN ke 

infrastruktur dalam kurun waktu 

5 tahun terakhir, harus diyakini 

bahwa di masa yang akan datang 

biaya ini akan berubah menjadi 

manfaat. 

SDM sebagai Tenaga Kerja
Tersedianya SDM yang berkualitas 

merupakan syarat penting 

berlangsungnya pembangunan 

ekonomi secara berkesinambungan. 

SDM yang baik terbentuk sejak 

bayi dalam kandungan. Pemerintah 

melalui beberapa program sudah 

meluncurkan program tertentu 

yang fokus terhadap masalah 

tersebut, termasuk masalah stunting 

yang sempat mengemuka beberapa 

saat yang terakhir. Kesehatan 

merupakan salah satu fokus dari 

“Nawacita” Presiden Jokowi pada 

tahun 2014 yang lalu. Salah satu 

dari Nawacita tersebut berbunyi 

“Meningkatkan Kualitas Hidup 

Manusia Indonesia”. Program 

Indonesia Sehat merupakan 

salah satu program untuk 

mengejawantahkan Nawacita 

tersebut. Program Indonesia 

Sehat mempunyai sasaran untuk 

meningkatnya derajat kesehatan 

dan status gizi masyarakat 

melalui upaya kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat yang 

didukung dengan perlindungan 

Sebagian besar dari kita tentu 

menyadari bahwa Pemerintah 

saat ini sedang giat-giatnya 

membangun Indonesia dari sisi 

luar atau “fisik”-nya. Infrastruktur 

dan mobilitas berupa jalan, 

jembatan, bandara, dan pelabuhan 

banyak dibangun hingga di 

pelosok negeri. Pembangunan 

infrastruktur adalah agenda 

pembangunan yang tidak bisa 

ditawar, sebab infrastruktur 

adalah persyaratan mendasar 

dalam berfungsinya negara 

mana pun. Listrik dibutuhkan 

untuk memberi daya pada rumah 

dan industri, jalan dibutuhkan 

sebagai prasyarat distribusi hasil 

produksi, begitupula pelabuhan 

dan bandara yang sangat 

dibutuhkan di era perdagangan 

global. Kurang baiknya kualitas 

infrastruktur, akan menyebabkan 

kemacetan dalam kelancaran 

fungsi ekonomi suatu negara. 

Dengan terealisasinya 

pembangunan infrastruktur 

yang masif dalam 5 tahun 

terakhir, termasuk dalam 

bentuk penggelontoran Dana 

Desa sebanyak Rp 187 triliun 

sejak empat tahun lalu, sudah 

selayaknya masyarakat mulai 

merasakan manfaatnya dengan 

peningkatan kualitas hidup 

sehari-hari demikian pula dari 

sisi kesejahteraan. Setelah 

itu semua dilakukan, saatnya 

kini Pemerintah melakukan 

navigasi ulang atas tujuan 

pembangunannya dengan 

mengelaborasi pembangunan. 

Saatnya Pemerintah fokus 

terhadap pembangunan Indonesa 

dari “dalam” yaitu dari sisi 

Sumber Daya Manusia (SDM)-

nya. Bagaimana seharusnya fokus 

pembangunan SDM ini ke depan?

APBN 2019 dan Komitmen 
mengenai SDM
Mungkin tidak banyak yang 

memperhatikan bahwa tagline 

APBN 2019 kita adalah “APBN 

untuk Mendorong Investasi dan 

Daya Saing melalui Pembangunan 

Sumber Daya Manusia”. Jangkar 

dari komitmen ini salah satunya 

adalah fakta bahwa negara kita 

akan mencapai bonus demografi 

pada tahun 2030. Dengan struktur 

demografi demikian, Indonesia 

harus menyiapkan sejak dini agar 

bisa bersaing dengan negara lain. 

Salah satu prasyarat untuk menjadi 

negara maju adalah kualitas SDM 

yang mencukupi. Bagaimana 

dengan Indonesia? Pada tahun 

2018, Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Indonesia mencapai 

71,39. Angka ini meningkat sebesar 

0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 

persen dibandingkan dengan 2017. 

Pembangunan manusia di bidang 

pendidikan dan kesehatan sangat 

diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas SDM Indonesia 

sebagaimana tercermin dalam IPM 

ini. IPM mempunyai signifikansi 

dalam memacu pertumbuhan 

ekonomi, karena mampu menekan 

tingkat kemiskinan manusia.

Mungkin sebagian dari kita ada 

yang bertanya mengapa baru 

di sekarang pembangunan SDM 

menjadi fokus. Hal tersebut tidak 

sepenuhnya benar sebab upaya 

pengembangan SDM sudah menjadi 
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finansial dan pemerataan 

pelayanan kesehatan. Selain 

Program Indonesia Sehat, 

terdapat pula program lainnya 

yang turut disinergikan seperti 

Program Keluarga Harapan dan 

Program Indonesia Pintar.

Terbentuknya SDM yang sehat 

secara jasmani setidaknya 

merupakan salah satu modal 

awal Indonesia untuk dalam 

menyambut persaingan global, 

di tengah bonus demografi 

yang dialami Indonesia. Apalagi 

Indonesia digadang-gadang akan 

memiliki bonus demografi pada 

tahun 2030. Bonus demografi 

merupakan suatu kondisi dimana 

jumlah penduduk usia produktif 

(berusia 15-64 tahun) lebih banyak 

dibandingkan penduduk usia 

tidak produktif (berusia kurang 

dari 15 tahun dan lebih dari 64 

tahun). Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) 

menyebutkan1 bahwa pada periode 

tersebut, penduduk usia produktif 

diprediksi mencapai 64 persen 

dari total jumlah penduduk yang 

diproyeksikan sebesar 297 juta 

jiwa. Yang menjadi pertanyaan 

berikutnya adalah apakah SDM 

tersebut sudah siap untuk 

menyambut tantangan di era 

globalisasi. Di sisi lain, apa saja 

yang sudah Pemerintah siapkan 

agar masyarakat Indonesia meraih 

hasil optimal dari bonus demografi 

tersebut?

Pada Maret 2018, Menteri 

Ketenagakerjaan Muhammad 

Hanif Dhakiri mengatakan bahwa 

1. https://www.bappenas.go.id/
files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_
Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_
Workshop.pdf

ada tiga isu utama dalam masalah 

SDM Indonesia yang berkaitan 

dengan tenaga kerja2. Pertama 

adalah kualitas, kedua kuantitas, 

dan ketiga adalah persebaran 

SDM. Menurut pandangan penulis, 

pembangunan infrastruktur yang 

telah dilakukan secara masif dalam 

5 tahun terakhir merupakan solusi 

yang baik untuk mengatasi masalah 

ketiga. Pembangunan infrastruktur 

meningkatkan koneksi yang baik 

antar daerah di Indonesia sehingga 

mendorong adanya kesetaraan 

antar daerah. Dengan begitu, SDM 

yang ada tidak akan menumpuk di 

satu titik daerah tertentu saja. 

Solusi lain yang mungkin diambil 

adalah terkait wacana yang 

baru saja digaungkan yaitu 

memindahkan ibu kota negara. 

Jakarta adalah Ibu Kota Negara 

sekaligus Ibu Kota Provinsi. Negara 

di asia tenggara lainnya seperti 

Malaysia dan Myanmar telah lebih 

dulu melakukannya. Myanmar 

memindahkan ibu kotanya sejauh 

320 Km di utara kota Rangoon 

(Yangon) pada 6 November 2005 

2. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/
berita/tiga-isu-utama-sdm-indonesia-
dalam-angkatan-kerja/

ke Naypyida, dan Malaysia 

memindahkan ibu kotanya sejauh 

25 kilometer dari Kuala Lumpur ke 

Putrajaya. 

Dengan segala keterbatasannya, 

Jakarta menawarkan sarana dan 

prasarana yang relatif lebih baik 

daripada daerah lain. Ditambah 

dengan peredaran uang yang 

konon mencapai 70 persen, sangat 

dimaklumi semua penduduk 

Indonesia berlomba dari penjuru 

Indonesia untuk migrasi ke Jakarta. 

Sayangnya, tidak semua talenta 

yang datang ke Jakarta mampu 

menggunakan potensi yang besar 

tersebut. Banyak juga SDM kurang 

terdidik yang ikut mengadu nasib 

datang ke Jakarta. Hal ini semakin 

membebani ibukota Jakarta 

yang dengan permasalahan yang 

semakin kompleks.

Dua masalah SDM lainnya bisa 

diselesaikan dengan berbagai cara. 

Dari sisi pendanaan, Pemerintah 

telah mengalokasikan 20 persen 

dana dalam APBN untuk dunia 

pendidikan sejak 2009.  Dalam 

APBN 2019, anggaran di bidang 

pendidikan ini naik sebesar 13,2 

persen dari 434,6 triliun rupiah 

pada tahun 2018 menjadi 492,5 

pengembangan jenis pendidikan 
itu perlu mendapatkan perhatian 
khusus agar mampu memenuhi 
kebutuhan di dunia usaha dan 
mampu bersaing dengan tenaga 
ahli dari luar.

“
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triliun rupiah pada tahun 2019. 

Angka ini terbagi menjadi tiga: 

163,1 triliun rupiah melalui belanja 

pemerintah pusat, 308,4 triliun 

rupiah melalui transfer daerah 

dan dana desa, dan 21 triliun 

rupiah dalam bentuk pengeluaran 

pembiayaan3. Dengan alokasi 

sebanyak itu, berbagai indikator 

kesuksesan pembangunan SDM di 

masa yang akan datang diharapkan 

akan meningkat.

Sebagai tambahan, pemberian 

beasiswa untuk pendidikan formal 

merupakan cara “termudah” yang 

dapat diberikan oleh Pemerintah. 

Tentunya mereka yang terpilih 

harus mempunyai komitmen 

yang tinggi untuk berkontribusi 

membangun Indonesia. Mereka 

kelak akan menjadi agen perubahan 

yang akan membuat wajah 

Indonesia menjadi lebih baik.   

Selain pendidikan formal, 

pemerintah juga harus 

memperhatikan peningkatan 

pendidikan vokasi untuk 

menyiapkan SDM Indonesia 

dengan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk masa depan. 

Lebih lanjut, pemberian latihan 

kerja juga merupakan solusi 

untuk mendekatkan supply dan 

demand dari tenaga kerja. Saat ini, 

Pemerintah hanya memiliki 305 

Balai Latihan Kerja (BLK) yang 

tersebar di seluruh Indonesia4. 

Angka ini sepertinya masih kurang 

menilik luasnya Indonesia dan 

banyaknya jumlah angkatan kerja 

di Indonesia. Apabila sepenuhnya 

mengandalkana APBN, Pemerintah 

tentunya akan menghadapi 

3. DJA (2019). Informasi APBN 2019. 
Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat 
Jenderal Anggaran.
4. https://lemsar.net/petadata/
petalpkpemerintah.php

tantangan dalam meningkatkan 

jumlah BLK di Indonesia ini. 

Namun tidak demikian halnya 

apabila teman-teman di sektor 

swasta juga dilibatkan. Salah satu 

keunggulan utama cara ini adalah 

fakta bahwa sektor swasta relatif 

lebih dekat kepada sisi demand 

tenaga kerja. Sebagai calon user 

para tenaga kerja, seharusnya 

mereka mampu mengarahkan 

penyelenggaraan calon tenaga kerja 

dengan kriteria yang sesuai dengan 

kebutuhan. Sebagai imbalannya, 

Pemerintah juga layak untuk 

menawarkan berbagai kemudahan, 

misalnya dalam bentuk insentif 

pajak. 

Tantangan ke Depan
Indonesia adalah negara besar 

dengan jumlah penduduk 267 juta 

jiwa. Tantangan paling dekat adalah 

menyiapkan seoptimal mungkin 

kepada para masyarakat akan 

kehadiran era industri 4.0. Revolusi 

industri merupakan proses yang 

sudah terjad sejak lama dengan 

berbagai pemicu. Revolusi industri 

yang pertama dipicu oleh mesin 

uap, revolusi industri kedua dipicu 

oleh mulai dikenalnya penggunaan 

lini industri dan listrik, revolusi 

ketiga dipicu oleh otomatisasi robot 

dan komputer, sedangkan revolusi 

industri keempat yang sedang kita 

hadapi ini dipicu dengan penetrasi 

internet dan pengolahan big data. 

Manusia merupakan makhluk 

yang harus dapat merangsang 

adanya perubahan. Menyikapi 

fenomena natural ini, masyarakat 

Indonesia mau tak mau harus 

mempersiapkan diri untuk melalui 

era ini dengan baik. Sungguh 

mengerikan apabila masyarakat 

Indonesia gagal melaluinya. 

Keadaan yang lebih parah adalah 

apabila Indonesia tidak bisa 

melakukannya di saat struktur 

demografi yang masih mendukung. 

SDM Indonesia harus berhasil 

menangkap peluang sehingga akan 

meningkatkan penghasilan dan 

taraf hidupnya, sehingga tingkat 

kemiskinan nasional perlahan turut 

menurun. Hal ini penting, sebab 

kemiskinan merupakan akar dari 

munculnya masalah di negeri ini. 

Memang ada pameo di masyarakat 

bahwa uang tidak bisa membeli 

kebahagiaan, tapi sesungguhnya 

apabila masyarakat memiliki 

penghasilan yang baik dan mampu 

membelanjakannya dengan benar, 

pastilah hidup yang berkualitas, 

dan akhirnya kebahagiaan, bisa 

diraih.
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*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Modal Manusia 
untuk Pertumbuhan 
Berkelanjutan

B
ertepatan dengan sidang tahunan IMF-

World Bank di Bali Oktober 2018, Bank 

Dunia meluncurkan indikator kualitas modal 

manusia. Indeks yang yang diberi nama 

Human Capital Index (HCI) tersebut mendefinisikan 

modal manusia sebagai akumulasi ilmu pengetahuan, 

keahlian, dan kesehatan yang diperoleh sepanjang 

hayat. Adapun tujuan utama dikeluarkan indeks ini 

untuk memberikan informasi sebab-akibat perihal 

kondisi kesehatan dan kualitas pendidikan saat ini 

dengan tingkat produktivitas mereka sebagai generasi 

masa depan. 

HCI merupakan pengakuan Bank Dunia terhadap 

faedah modal manusia bagi masa depan dan kemajuan 

suatu bangsa. Sistem penjenjangan tersebut diharapkan 

Arif Budi Rahman*)

Foto  : Cessa Seftari
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mengakselerasi investasi 

pembangunan manusia yang pada 

gilirannya dapat menurunkan 

kemiskinan serta menciptakan 

kemakmuran yang lebih inklusif. 

HCI mengkombinasikan tiga 

komponen pokok yakni probabilitas 

hidup (survival) hingga usia 5 

tahun, kualitas dan kuantitas 

pendidikan, dan tingkat kesehatan 

anak balita termasuk isu stunting 

dan harapan hidup di usia dewasa. 

Ketiga elemen tersebut dipercaya 

mempunyai pengaruh singnifikan 

bagi produktivitas tenaga kerja 

di masa depan yakni tingkat 

produktivitas dari anak-anak 

yang dilahirkan saat ini pada saat 

mereka berusia 18 tahun.

Skor Indeks Modal Manusia berada 

dalam rentang nilai antara 0 

sampai 1. Semakin tinggi skor suatu 

negara berarti tingkat produktivitas 

penduduknya semakin prima. 

Dalam laporan HCI 2018, Indonesia 

berada pada peringkat ke-87 dari 

157 negara yang disurvei dengan 

poin 0,53. Capaian ini dinilai lebih 

baik yakni di atas rata-rata negara 

berpenghasilan menengah bawah. 

Namun jika dibandingkan dengan 

rata-rata perolehan skor negara-

negara kawasan Asia Timur dan 

Pasifik, yakni sebesar 0,62, capaian 

skor Indonesia tersebut cukup 

rendah. Bahkan jika dibandingkan 

dengan negara-negara anggota 

ASEAN, posisi Indonesia juga 

masih dibawah rata-rata. Peringkat 

Indonesia di bawah Singapura (1) 

Vietnam (48) Malaysia (57) Thailand 

(68), dan Filipina (82).

HCI mencerminkan produktivitas 

masa depan dari anak-anak yang 

dilahirkan saat ini dibandingkan 

dengan seandainya mereka 

mendapatkan kualitas pendidikan 

penuh dan kesehatan memadai. 

Nilai Indonesia dalam Indeks Modal 

Manusia tersebut adalah 0,53. Ini 

berarti bahwa seorang anak akan 

memiliki potensi produktivitas 

sebesar 53% sebagai pekerja di masa 

mendatang. Dengan kata lain, bagi 

anak yang dilahirkan hari ini ada 

potensi produktivitas yang hilang 

sebesar 47%. Bandingkan dengan 

teman sebaya mereka di negeri 

tetangga, misalnya Singapura 

yang mencatat angka 88% atau 

bahkan Vietnam yang menduduki 

peringkat kedua se-ASEAN setelah 

Singapura.

Sebagai gambaran, walaupun 

masih tergolong dalam kategori 

negara berpendapatan menengah 

bawah (lower middle income), 

Vietnam mendapat skor 0,67. 

Angka ini menggambarkan 

tingkat produktivitas tenaga kerja 

bagi anak yang dilahirkan saat 

ini, dengan capaian pendidikan 

dan kesehatan, adalah sebesar 

67%. Sementara Indonesia yang 

nota-benenya memiliki rata-rata 

pendapatan setara, skor yang 

dicapai baru 53%. Agar sejajar 

dengan rata-rata indeks negara-

negara ASEAN, pemerintah perlu 

terus melecut agenda pembangunan 

manusia. Guna mendongkrak 

kualitas SDM, pemerintah perlu 

memprioritaskan aksi khususnya 

terhadap indikator dengan 

capaian rendah seperti isu stunting 

dan kemampuan membaca dan 

berhitung siswa.

Hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan kualitas modal 

manusia (human capital) menjadi 

keniscayaan. Studi Barro (2001) 

dengan sample 100 negara 

dalam renang waktu 1965 – 1995 

menemukan bahwa kualitas modal 

manusia berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Linier dengan itu, riset Jorgenson 

dan Fraumeni (1992) menjelaskan 

bahwa 61% dari pertumbuhan  GDP 

Amerika Serikat antara tahun 1948-

1986 disumbang oleh kualitas modal 

manusia.

Tidak bisa dipungkiri, rendahnya 

skor HCI menunjukkan tingkat 

kapabilitas SDM kita yang kurang 

memadai. Dampak rendahnya 

kualitas modal manusia adalah daya 

saing yang juga minim sebagaimana 

tercermin dalam Indeks 

Pembangunan Ketenagakerjaan. 

Skor Indeks Pembangunan 

Ketenagakerjaan Indonesia pada 

2018 sebesar 60,81. Kendati ada 

peningkatan skor dibanding tahun 

2017 yang sebesar 56,07 angka ini 

Dampak rendahnya kualitas modal 
manusia adalah daya saing yang 
juga minim sebagaimana tercermin 
dalam Indeks Pembangunan 
Ketenagakerjaan. 

“
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mengindikasikan kualitas SDM kita 

masih tergolong dalam kategori 

menengah ke bawah. 

Fakta tersebut selayaknya menjadi 

barometer bagi para pemangku 

kepentingan. Artinya, pemerintah 

perlu lebih terfokus dalam 

upaya menggenjot pembangunan 

manusia terutama penguasaan 

teknologi. Penguasaan teknologi 

dipercaya menjadi faktor kunci 

kemapanan pertumbuhan ekonomi 

khususnya di era disrupsi digital 

saat ini. Sayangnya, berdasarkan 

perkiraan Kementerian Komunikasi 

dan Informatika (Menkominfo) 

tahun 2015–2030 kita juga masih 

kekurangan tenaga kerja digital 

sebanyak 9 juta orang. Sebab 

musabab ketimpangan tersebut 

adalah tidak adanya padu padan 

antara lulusan sekolah vokasi dan 

perguruan tinggi dengan kebutuhan 

industri. 

Peningkatan investasi manusia 

menjadi kunci guna mencapai 

target pertumbuhan ekonomi 

lestari. Semakin maju suatu 

negara, peran modal manusia 

lebih dominan daripada modal 

fisik (sumber daya alam) dalam 

mengungkit adopsi teknologi 

dan penguatan institusi (Cheok 

et, al, 2014). Tanpa kualitas 

dan produktivitas sumber daya 

manusia memadai, Indonesia 

terancam masuk ke dalam deretan 

negara-negara middle income trap 

dimana mayoritas penduduk 

dalam kondisi belum kaya 

ketika mereka memasuki masa 

tua. Disparitas modal manusia 

berakibat pada keterlambatan 

penguasaan teknologi yang pada 

gilirannya menjerumuskan suatu 

negara dalam kubangan negara 

berpendapatan menengah (Gill dan 

Kharas, 2007).

Dalam kondisi demikian, setidaknya 

ada dua hal yang perlu mendapat 

atensi. Pertama, perbaikan sistem 

pendidikan terutama pendidikan 

vokasi agar sesuai dengan 

kebutuhan industri. Beberapa 

program yang telah dirintis seperti 

beasiswa Digital Talent bagi 20 

ribu lulusan SMK, D3 dan S1 

perlu dilanjutkan dan diperluas. 

Bagi kalangan perguruan tinggi, 

fakultas dengan kepakaran bidang 

sains, teknologi, enginering dan 

matematika (STEM) perlu mendapat 

aksentuasi. Lulusan dari fakultas-

fakultas tersebut diharapkan 

akan menjadi profesional dalam 

dunia kerja digital atau sebagai 

wirausahawan digital dengan 

peluang usaha yang sedemikian 

luas.

Kedua, pemberian insentif bagi 

kalangan industri yang mau 

berpartisipasi dalam pengembangan 

kapasitas sumber daya manusia 

melalui berbagai pelatihan dan 

program magang. Wacana tax super 

deduction atau pajak pengurangan 

super bagi kalangan industri 

yang bersedia berpartisipasi 

mengembangkan kapasitas SDM 

dari siswa sekolah vokasi patut 

dikaji lebih dalam dan segera 

diterapkan.

Sekali lagi, pemerintah perlu lebih 

terfokus dalam upaya menggenjot 

pembangunan manusia ditengah 

alokasi pendanaan bidang 

pendidikan dan kesehatan cukup 

signifikan saat ini. Selain faktor 

pemerataan kesempatan pendidikan 

dan kesehatan kawasan pinggiran 

dan perbatasan, memadukan 

kualitas pendidikan yang bertaut 

erat dengan kebutuhan industri 

menjadi pekerjaan rumah bagi para 

pengambil kebijakan dan praktisi 

pendidikan.

Tanpa kualitas dan 
produktivitas sumber daya 
manusia memadai, Indonesia 
terancam masuk ke dalam 
deretan negara-negara middle 
income trap dimana mayoritas 
penduduk dalam kondisi belum 
kaya ketika mereka memasuki 
masa tua. 

“
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Mengurangi Kemiskinan  
Melalui Efektivitas Program Bantuan Sosial

B
agi banyak negara-negara di dunia, kemiskinan menjadi masalah 

yang krusial dan mendesak untuk segera diturunkan, termasuk 

bagi Indonesia. Oleh karena itu, isu kemiskinan perlu segera 

dituntaskan melalui berbagai program bantuan sosial untuk 

mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia 

sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Sila kelima 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 menekankan prinsip keadilan sosial yang mengamanatkan 

tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial 

(Sihombing, 2012).

Foto  : Arif

Potret Kemiskinan

Akhmad Yasin, Cornelius Tjahjaprijadi *)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Berdasarkan data yang dirilis oleh 

Badan Pusat Statistik, pada tahun 

2018 angka kemiskinan terus 

mengalami penurunan hingga 

mencapai single digit, yaitu sebesar 

9,82 persen pada bulan Maret dan 

9,66 persen pada bulan September. 

Sebagai catatan, angka kemiskinan 

ini merupakan angka kemiskinan 

yang terendah sejak tahun 1999. 

Akan tetapi jika diperhatikan 

lebih jauh, masih ada indikasi 

bahwa pada kelompok penduduk 

berpendapatan terendah terdapat 

kemiskinan yang kronis. Hal ini 

menjadikan upaya penurunan 

kemiskinan melalui berbagai 

program bantuan sosial perlu terus 

diintensifkan dan pencapaiannya 

diefektifkan untuk mencapai 

sasaran yang semestinya.

Masalah kemiskinan bersifat 

multidimensi atau sangat kompleks, 

sehingga untuk menurunkan angka 

kemiskinan perlu mengikutsertakan 

semua pihak, termasuk masyarakat, 

agar ikut terlibat dalam proses 

pembangunan dan pemanfaatan 

hasil pembangunan (Suparmiyati, 

Eko, 2019). Kajian awal Sistem 

Perlindungan dan Jaminan Sosial 

(SPJS) mengacu kepada amanat 

UUD 1945 Amandemen II pasal 

28 H, ayat 3 yang menyatakan 

bahwa setiap orang berhak atas 

jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh 

sebagai manusia bermartabat.

Dalam dimensi pembangunan 

manusia terdapat beberapa program 

penanggulangan kemiskinan 

yang diprioritaskan pada sektor 

pendidikan, seperti Program 

Indonesia Pintar, sektor kesehatan, 

seperti Program Indonesia Sehat, 

perumahan rakyat, revolusi 

karakter bangsa, memperteguh 

kebhinekaan, restorasi sosial, dan 

revolusi mental (https://www.bphn.

go.id). Penanggulangan kemiskinan 

dapat berjalan efektif, efisien, dan 

tepat sasaran jika semua program 

penanggulangan kemiskinan 

yang tersebar di beberapa sektor 

dapat dikoordinasikan dengan 

baik, sehingga implementasinya 

akan semakin efisien, efektif, dan 

sinergis. 

Melalui berbagai program 

penanggulangan kemiskinan 

diharapkan pendapatan masyarakat 

yang digolongkan miskin 

dapat meningkat. Alasannya 

adalah karena peningkatan 

atau perbaikan pendapatan 

masyarakat dapat menjadi salah 

satu faktor menurunkan tingkat 

kemiskinan. Dengan meningkatnya 

pendapatan masyarakat, maka 

belanja atau konsumsi masyarakat 

juga dapat meningkat. Dengan 

mendasarkan pada data Susenas 

Maret 2016-2017, maka secara 

nasional rata-rata pertumbuhan 

pengeluaran per kapita per bulan 

penduduk 40 persen terbawah 

berada pada angka yang relatif 

tinggi dan juga menunjukkan 

perbaikan pengeluaran kelompok 

penduduk miskin (BKF, Kemenkeu, 

2019). Oleh karena itu, penting 

mengetahui apakah program-

program bantuan sosial efektif 

dalam mengurangi kemiskinan 

melalui perbaikan pendapatan 

masyarakat.

Upaya Pemerintah dalam 
Penanggulangan Kemiskinan
Untuk meningkatkan akselerasi 

penanggulangan kemiskinan, 

pada tahun 2010 dikeluarkan 

Peraturan Presiden RI Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan yang 

membagi program penanggulangan 

kemiskinan dalam beberapa 

kelompok sebagai berikut:

* Kelompok program bantuan 

sosial terpadu berbasis keluarga, 

bertujuan untuk melakukan 

pemenuhan hak dasar, 

pengurangan beban hidup, 

dan perbaikan kualitas hidup 

masyarakat miskin;

* Kelompok program 

penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan 

masyarakat, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi dan 

memperkuat kapasitas kelompok 

masyarakat miskin untuk terlibat 

dalam pembangunan yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip 

pemberdayaan masyarakat; dan 

* Kelompok program 

penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan usaha 

ekonomi mikro dan kecil, 

bertujuan untuk memberikan 

akses dan penguatan ekonomi 

bagi pelaku usaha berskala 

mikro dan kecil (http://www.

keuangandesa.com).

Salah satu aspek penting 

untuk mendukung strategi 

penanggulangan kemiskinan adalah 

tersedianya data kemiskinan yang 

akurat. Pengukuran kemiskinan 

yang dapat dipercaya akan menjadi 

instrumen tangguh bagi pengambil 

kebijakan dalam memfokuskan 

perhatian pada kondisi orang 

miskin. Selain itu, perbaikan 

mekanisme penyaluran bantuan 

sosial terus dilakukan melalui 

sistem penyaluran bantuan sosial 

non-tunai agar dapat memberi 

manfaat yang sebesar-besarnya 

kepada Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM). Di sisi lain, melalui sinergi 
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antar program, pemerintah dapat memiliki data yang 

akurat terkait jumlah penduduk miskin. Selain itu, 

perlu dibangun sinergi antara pemerintah pusat dan 

daerah untuk percepatan penurunan kemiskinan dan 

penyelarasan peta dasar pengentasan kemiskinan di 

daerah dengan intervensi program penanggulangan 

kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga.

Efektivitas Program Bantuan Sosial
Sebagai wujud merealisasikan upaya pemerintah 

dalam menanggulangi kemiskinan dilakukan 

beberapa program bantuan sosial. Efektivitas program 

bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan 

(PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), dapat 

menjadi pendorong penurunan angka kemiskinan 

dan kesenjangan. Di tahun 2017, PKH dan PIP 

masih menjadi program bantuan sosial yang paling 

efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan 

kesenjangan (BKF, Kemenkeu, 2019). Pada Grafik 

1 dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir 

besarnya nilai bantuan sosial terus meningkat. Seiring 

dengan peningkatan tersebut, trend kemiskinan dan 

kesenjangan menunjukkan penurunan. Bantuan sosial, 

seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), PKH, dan 

PIP, terus mengalami upgrading dan transformasi guna 

mengurangi targeting error dan memberikan dampak 

penurunan kemiskinan dan ketimpangan yang lebih 

optimal (BKF, Kemenkeu, 2019).

Setelah melihat perkembangan 

bantuan sosial yang terus naik 

dengan diiringi kemiskinan dan 

kesenjangan yang bergerak turun, 

gambar 1 menampilkan efektivitas 

bantuan sosial terhadap kemiskinan 

dan kesenjangan di tahun 2017.

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan 

bahwa Beras Sejahtera (Rastra), 

yang merupakan BPNT, efektif 

menurunkan kemiskinan sebesar 

3,8 persen, terendah atau paling 

kurang efektif menurunkan 

kemiskinan dibandingkan PIP 

dan PKH. Sedangkan terkait 

dengan efektivitas mengurangi 

kesenjangan, Rastra menurunkan 

rasio Gini sebesar 1,9 poin, 

terendah atau paling kurang 

efektif dibandingkan PIP dan 

PKH. Sementara itu, program 

bantuan sosial yang paling efektif 

menurunkan kemiskinan dan 

kesenjangan adalah PKH, dimana 

efektif menurunkan kemiskinan 

sebesar 6,9 persen dan kesenjangan 

sebesar 2,5 poin.

Perkembangan Bantuan Sosial, Kemiskinan, dan Gini Ratio  

 
Sumber: BKF, Kementerian Keuangan 

 
 

 

Grafik 1. Bantuan Sosial, Kemiskinan dan rasio gini

Sumber: BKF, Kementerian keuangan
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PIP RASTRA PKH

4,8 3,8
6,9

efektif menurunkan   
kemiskinan sebesar

PIP RASTRA PKH

2,1 1,9 2,5

efektif menurunkan   
rasio gini sebesar

Gambar 1. Efektivitas Bansos terhadap Angka kemiskinan  
                     dan rasio gini 2017

Sumber: BKF, Kementerian keuangan

Sebagai program bantuan sosial yang paling efektif 

menurunkan kemiskinan dan kesenjangan, PKH 

diharapkan dapat terus mendorong Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) memiliki akses dan memanfaatkan 

pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan 

dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk 

akses terhadap berbagai program perlindungan sosial 

lainnya yang merupakan program komplementer 

secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi 

tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang 

mensinergikan berbagai program perlindungan dan 

pemberdayaan sosial nasional (https://www.kemsos.

go.id/program-keluarga-harapan).

Meskipun Rastra memiliki efektivitas menurunkan 

kemiskinan dan kesenjangan yang terendah, namun 

perannya significant dalam meningkatkan ketahanan 

pangan bagi KPM. Selain itu juga, Rastra merupakan 

pasar bagi hasil usaha tani padi, dan berperan dalam 

menjaga stabilisasi harga beras di pasar. Oleh karena 

itu sangat beralasan keberlanjutannya terus dijaga.

Penutup 
Kemiskinan menjadi masalah 

crucial di banyak negara, termasuk 

Indonesia. Berbagai upaya 

penanggulangan kemiskinan 

maupun program bantuan sosial 

telah diambil pemerintah untuk 

mengentaskan kemiskinan. 

Program bantuan sosial dalam 

bentuk PKH menjadi program 

yang paling efektif menurunkan 

kemiskinan dan kesenjangan. 

Namun tetap tidak mengurangi 

peran penting program bantuan 

sosial yang lain, seperti Rastra 

yang kurang efektif menurunkan 

kemiskinan. Masing-masing jenis 

bantuan sosial memiliki tujuan 

yang khas, oleh karena itu sinergi 

antar program bantuan sosial 

diharapkan dapat memberi manfaat 

yang lebih besar. 

Monitoring dan evaluasi program 

bantuan sosial dapat terus 

dilakukan dengan perbaikan-

perbaikan yang konstruktif  

agar diperoleh outcome yang 

lebih baik. Harapan selanjutnya 

adalah peningkatan kualitas 

implementasi program melalui 

peningkatan ketepatan sasaran 

dan penyempurnaan mekanisme 

penyaluran. Selain itu juga, 

pelaksanaan semua program 

penanggulangan kemiskinan 

yang tersebar di beberapa sektor 

hendaknya terus dikoordinasikan 

dengan baik agar implementasinya 

dapat semakin efisien dan efektif. 

Untuk itu dibutuhkan sinergi antar 

program, kementerian/lembaga, 

serta pemerintah pusat dan daerah 

yang lebih kuat. 
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Alternatif Pembiayaan syariah untuk Mengatasi  
Sampah Plastik di Indonesia?

Foto: Arif

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Afif Hanifah *)

Blue Sukuk,

Ilustrasi Sampah Plastik
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Alternatif Pembiayaan syariah untuk Mengatasi  
Sampah Plastik di Indonesia?

Foto: Arif

B
eberapa waktu lalu, 

Indonesia dikejutkan oleh 

berita ditemukannya ikan 

paus sperma yang telah 

mati dan terdampar di perairan 

Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Pati, 

2018). Ikan paus jenis paus sperma 

atau paus kepala kotak (Physeter 

macrocephalus) sepanjang 9,6 meter 

tersebut ditemukan terdampar 

dengan membawa sampah plastik 

seberat lebih kurang 6 kg di dalam 

perutnya. Saleh Hanan, seorang 

aktivis Yayasan Lestari Alam, 

memperkirakan penyebab kematian 

paus tersebut adalah karena 

sampah plastik yang ditelannya. 

Seperti kita ketahui, sampah plastik 

tidak mudah hancur dan terurai 

dan tidak dapat dicerna sekaligus 

bersifat toxic atau beracun apabila 

tertelan dan masuk ke dalam tubuh. 

Tentunya sampah plastik ini akan 

mengganggu pencernaan paus. 

Apalagi hewan laut seperti paus 

tidak dapat membedakan mana 

makanan dan mana sampah plastik.  

Beberapa waktu sebelumnya juga 

diberitakan lebih dari satu kasus 

dimana ditemukan penyu yang 

mati dan terdampar di pantai 

dengan sampah plastik sebagai 

penyebab kematiannya. Liputan6.

com (2018) melaporkan bahwa 

pada Tim dari Program Studi 

(Prodi) S1 Akuakultur, Jurusan 

Perikanan dan Kelautan, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (MIPA), Undiksha, Singaraja 

Bali menemukan plastik di dalam 

perut penyu yang terdampar di 

Pantai Penarukan Kecamatan 

Buleleng, Bali. Penemuan sampah 

plastik di dalam kerongkongan 

penyu tersebut diketahui setelah 

dilakukan nekropsi/pembedahan 

atas penyu yang diperkirakan telah 

mati 5-7 hari tersebut. Diduga 

penyu tersebut mati karena 

sampah plastik telah menyumbat 

jalur pencernaan hewan tersebut 

sehingga makanan tidak dapat 

masuk. Hal ini tidak mengherankan 

mengingat hewan laut tidak dapat 

membedakan antara sampah 

plastik, terutama yang berwarna 

transparan, dengan ubur-ubur yang 

melayang-layang di lautan. 

Dalam sebuah berita lain, Zuraya 

(2018) menyampaikan bahwa 

ditemukan 3 ekor penyu yang 

terapung dalam kondisi mati di 

perairan pulau Pari Kepulauan 

Seribu Jakarta. Patut diduga 

bahwa kematian ketiga ekor penyu 

tersebut diakibatkan oleh sampah 

plastik dan tumpahan minyak 

mentah. Kesimpulan ini diambil 

dari lokasi penemuan penyu-penyu 

mati tersebut yang di sekelilingnya 

terdapat banyak sampah plastik 

berbagai ukuran serta tumpahan 

minyak mentah yang tentunya 

sangat beracun bagi hewan laut. 

Permasalahan Sampah 
Plastik
Saat ini, sampah plastik menjadi 

permasalahan serius di berbagai 

negara termasuk Indonesia. Bisnis.

com (2018) menyampaikan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Reza Cordova, Peneliti 

Pencemaran Laut pada Pusat 

Peneliti Oseanografi (P2O) Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI). Dalam penelitiannya, Reza 

menyampaikan bahwa di setiap 

satu meter persegi (1 m2) pantai 

di Indonesia, terdapat 1,71 buah 

sampah plastik dengan berat 

rata-rata 46,55 gram per m2. Dari 

penelitian tersebut juga ditemukan 

bahwa rata-rata sampah plastik 

tertinggi ditemukan di pantai 

Sulawesi dengan 2,35 buah per 

m2. Rata-rata sampah plastik 

tertinggi berikutnya berada di 

pantai pulau Jawa dengan 2,11 

buah per m2. Dari perhitungan 

kasar Reza, sampah plastik yang 

dibuang di perairan Indonesia 

diprediksi mencapai 100.000 

sampai dengan 400.000 ton 

per tahunnya. Hal ini belum 

termasuk sampah plastik yang 

berasal dari luar Indonesia yang 

terbawa arus masuk ke perairan 

Indonesia. Hal ini membuktikan 

parahnya pencemaran air laut yang 

diakibatkan oleh sampah plastik di 

Indonesia. 

Dari Gambar di atas, dapat dilihat 

bahwa sepanjang sejarah, manusia 

telah menciptakan sampah plastik 

sebanyak 8,3 miliar ton yang 

sebagian besarnya kemudian 

berakhir di tempat pembuangan 

sampah akhir maupun di alam. 

Reza menyampaikan bahwa di 
setiap satu meter persegi (1 m2) 
pantai di Indonesia, terdapat 1,71 
buah sampah plastik dengan berat 
rata-rata 46,55 gram per m2.

“
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menutup kemungkinan bahwa kita 

sendiri akan tertimbun sampah 

plastik sekali pakai yang biasa kita 

gunakan.

Kebijakan Kantong Plastik 
Berbayar, Belajar dari 
Pengalaman
Kebijakan kantong plastik 

berbayar sebagai salah satu upaya 

pemerintah untuk mengurangi 

sampah plastik yang ada pernah 

dilakukan di Indonesia pada 

tahun 2016. Menggunakan dasar 

hukum Surat Edaran Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

No. 8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 

tentang Pengurangan Sampah 

Plastik Melalui Penerapan 

Kantong Belanja Plastik Sekali 

Pakai Tidak Gratis, kebijakan ini 

mendapatkan tentangan dari 

banyak pihak, bukan hanya dari 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia 

(Aprindo) namun juga dari para 

konsumen pengguna. Kebijakan 

ini dirasa terlalu tiba-tiba dan 

kurang persiapan dalam sosialisasi 

pelaksanaannya. Selain itu, surat 

edaran tersebut tidak mengatur 

secara lebih jelas mengenai 

pemanfaatan dana hasil perolehan 

dari pengenaan kantong plastik 

berbayar dan membebankannya 

kepada para pengusaha ritel. 

Meskipun kebijakan ini pada 

dasarnya hanya diberlakukan 

bagi pusat perbelanjaan ritel/toko 

modern yang berada dalam pusat 

perbelanjaan, namun pengusaha 

maupun konsumen merasa belum 

siap. Pada akhirnya, kebijakan 

uji coba kantong plastik berbayar 

ini tidak dilanjutkan lagi sejak 

September 2016. 

Dari hasil survei yang dilakukan 

di 23 daerah di Indonesia oleh 

Dari keseluruhan sampah tersebut, hanya 9% yang 

didaur ulang, 12% dihancurkan dan 79% sisanya berada 

di tempat pembuangan sampah akhir maupun di alam 

bebas. Geyer, Roland, Jenna R. Jambeck dan Kara 

Lavender Law (2017) menyatakan bahwa produksi 

plastik secara global terus meningkat dari 2 juta ton 

pada tahun 1950 menjadi lebih dari 400 juta ton pada 

tahun 2015. Pertumbuhan sampah plastik ini melebihi 

pertumbuhan bahan-bahan yang biasa digunakan 

dalam proses konstruksi, seperti semen dan besi. Jika 

tren ini terus tumbuh tanpa kendali, maka akan ada 

12 miliar ton sampah plastik pada tahun 2050. Tidak 

Sumber: Janet A. Beckley, University of Georgia, 2017

Grafik 1. Ilustrasi produksi sampah plastik dunia



 EDISI  #2/2019

35

ANALISIS

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, diperoleh data 

bahwa dengan pemberlakuan kebijakan kantong plastik 

berbayar dapat menghasilkan pengurangan penggunaan 

kantong plastik sebesar 40-80% (Ardianto dan 

Hermansyah, 2016). Hal ini sebenarnya dapat dijadikan 

dasar untuk melanjutkan pemberlakuan kebijakan 

kantong plastik berbayar untuk mengurangi sampah 

kantong plastik yang dapat mencemari lingkungan. 

Pembiayaan Syariah untuk Mengatasi 
Permasalahan Sampah 
Pada bulan Maret 2018, Pemerintah Indonesia melalui 

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko 

Kementerian Keuangan menerbitkan Green Sukuk 

(Green Islamic Bond) yang pertama di dunia. Green Sukuk 

ini merupakan instrumen pembiayaan inovatif pertama 

yang digunakan untuk mendukung proyek-proyek 

hijau yang berkontribusi pada program Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim, serta 

Sustainable Development Goals 

(SDGs)(Green Sukuk: Innovation 

Green Financing (1st Sovereign 

Green Sukuk in The World, 2018). 

Diterbitkan sebesar USD1,25 billion 

atau setara dengan IDR16,75 triliun, 

pembiayaan obligasi syariah ini 

memiliki tenor selama 5 tahun dan 

yield 3,75% per annum. Perolehan 

dana dari penerbitan green sukuk 

ini kemudian digunakan oleh 

pemerintah untuk membiayai 

beberapa proyek dengan konsep 

hijau, seperti pembangunan rel 

jalur ganda untuk peningkatan 

efisiensi pengangkutan logistik 

dan penumpang, pembangunan 

Sumber: UK Research and Innovation

Grafik 2. Ilustrasi penangulangan sampah plastik
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infrastruktur dalam rangka 

pemanfaatan energi terbarukan 

serta pembangunan sarana 

pengelolaan sampah. 

Berkaca dari pengalaman 

penerbitan green sukuk tersebut di 

atas, Pemerintah maupun swasta 

juga dapat ikut berperan serta 

dalam memerangi sampah plastik 

melalui penerbitan blue sukuk, 

sukuk yang diterbitkan secara 

khusus sebagai alteratif pembiayaan 

syariah untuk mengurangi sampah 

plastik di perairan Indonesia. 

Penerbitan instrumen pembiayaan 

berbasis syariah ini dirasa tepat 

untuk mengatasi sampah plastik 

yang banyak mengotori perairan 

Indonesia, terutama dengan sistem 

budget tagging dan underlying 

asset berupa proyek pengurangan 

sampah plastik di laut yang dapat 

dilacak secara terperinci. Dana 

yang diperoleh dari penerbitan 

blue sukuk ini dapat digunakan 

salah satunya untuk membangun 

pabrik pengelolaan sampah yang 

dapat dikelola pemerintah maupun 

swasta sebagaimana dicontohkan di 

Korea Selatan. Sudokwon Landfill 

Site Management Corporation 

merupakan perusahaan swasta 

mengurangi konsumsi plastik dan 

menghilangkan budaya buang 

sampah sembarangan termasuk 

plastik semakin meningkat.

Selain itu, pembiayaan berupa 

penerbitan sukuk yang di-tag atau 

diikat pemanfaatannya untuk 

mengatasi permasalahan sampah di 

Indonesia dapat menjadi alternatif 

solusi. Tentunya ada beberapa 

hal yang harus dipersiapkan 

demi kelancaran pelaksanaan 

program tersebut, diantaranya 

kesiapan seluruh pihak yang 

terkait terutama pihak yang akan 

menjalankan proses bisnis yang 

terkait dengan pemanfaatan 

sampah dan limbah plastik. Selain 

itu, terdapat beberapa aturan yang 

kiranya perlu disesuaikan untuk 

mendukung proses penanganan 

sampah plastik, terutama aturan 

mengenai penunjukan executing 

agency yang bertanggung jawab 

secara penuh dalam penanganan 

masalah sampah yang akan 

dibiayai oleh penerbitan blue 

sukuk tersebut. Hal ini untuk 

menghindari saling melempar 

tanggung jawab yang berujung 

pada tertunda maupun gagalnya 

program/proyek yang menjadi 

underlying asset atas penerbitan 

blue sukuk tersebut.

Di sisi lain, perlu juga dipikirkan 

bagaimana mengatasi efek 

disruption atas industri plastik 

yang berkembang cukup besar 

di Indonesia dan memberikan 

kontribusi bagi perekonomian 

dengan diberlakukannya 

kebijakan-kebijakan yang dirasa 

kontraproduktif terhadap industri 

plastik tersebut. Perlu dipikirkan 

pula bagaimana mengalihkan 

kegiatan ekonomi.

yang didirikan di kota Incheon 

Korea Selatan yang memiliki 

usaha pengelolaan sampah yang 

dapat didaur ulang. Pengelolaan 

sampah daur ulang tersebut pada 

akhirnya dapat digunakan untuk 

menyediakan sumber daya listrik 

ramah lingkungan, biogas untuk 

keperluan rumah tangga maupun 

industri, serta pemanfaatan pupuk 

alami dari sampah yang dikelola 

untuk keperluan seluruh kota 

Incheon. 

Key Take Away
Beberapa alternatif kebijakan 

yang dapat dilakukan mengenai 

permasalahan pelik sampah plastik 

oleh Pemerintah Indonesia antara 

lain edukasi mengenai 3 R, yaitu 

Reduce, Reuse, dan Recycle. Edukasi 

dan sosialisasi mengenai bahaya 

sampah plastik kepada seluruh 

lapisan masyarakat masih sangat 

diperlukan mengingat pengguna 

plastik terbesar di Indonesia 

adalah kalangan rumah tangga. 

Dengan memberikan pendidikan 

yang menyeluruh mengenai 

bahaya sampah plastik dan potensi 

pencemarannya terhadap kesehatan 

masyarakat, diharapkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya 

pembiayaan berupa penerbitan 
sukuk yang di-tag atau diikat 
pemanfaatannya untuk mengatasi 
permasalahan sampah di Indonesia 
dapat menjadi alternatif solusi. 

“
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Prof. Dr. Arief Rachman :  
Seimbangkan  
Pendidikan Intelektual  
dan Karakter

S
aat bertandang ke sekolah binaan PT Garuda 

Cendekia, Redaksi Warta Fiskal disambut hangat 

oleh salah satu pengurusnya, Hario Dhewanto. 

Perusahaan ini berorientasi non-profit, menaungi 

dua sekolah inklusif yang menjadi lokasi wawancara kami.

Sambil menunggu kehadiran Prof. Dr. Arief Rachman, 

kami sempat berbincang selama beberapa menit dengan 

Mas Hario tentang passion sang profesor. Prof. Arief 

Rachman merupakan ketua harian komisi nasional 

Indonesia untuk UNESCO, yang juga mengelola 

perusahaan di bidang pendidikan.

Pembangunan sekolah inklusif adalah salah satu langkah 

perwujudan aspirasi PT Garuda Cendekia di bidang 

pendidikan. Sekolah inklusif ini merupakan satu dari 

segelintir sekolah di Jakarta yang tidak membeda-bedakan 

antara murid reguler dan murid berkebutuhan khusus. 

Mereka belajar di dalam kelas yang sama dan fasilitas 

yang sama rata. Perbedaan fitur utama antara sekolah 

inklusif dengan sekolah reguler dengan demikian adalah 

pengajarnya yang dibekali kemampuan mengajar yang 

juga khusus.

Saat masuk ruang kerja Prof. Arief Rachman yang juga 

Kepala SMA dan SMP Garuda Cendekia, impresi pertama 

kami adalah kesahajaan dan keintiman. Bagaimana 

tidak? Ruang kepala sekolah yang berada di tengah 

lokasi strategis di Jakarta Selatan 

itu hanya berupa meja panjang 

tanpa sekat dengan rak-rak buku 

yang mengelilingi sebuah jendela. 

Sesekali profesor menyapa orang 

tua murid yang lalu-lalang di 

koridor sekolah.

“Kenalin nih, kita sedang ada 

tamu dari Kementerian Keuangan” 

sapanya hangat kepada para orang 

tua murid dan pegawai saat lewat 

di koridor yang teduh dan rimbun 

itu.

Pembawaan Prof. Arief yang humble 

di lingkungan kerja selaras dengan 

ide perubahan pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

diusungnya. Bagi profesor yang 

sempat aktif sebagai pembawa 

acara program agama Islam Hikmah 

Fajar di RCTI tahun 2000-an ini, 

SDM yang berkualitas tidak melulu 

hanya memiliki intelektual tinggi 

tetapi juga harus punya aspek 

lain seperti spiritual, moral, sosial, 

jasmani, dan emosional.
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SDM yang unggul justru beyond an intellect. Artinya, 

antara akal dan akhlak harus seiring-sejalan dan saling 

mengisi satu sama lain. Hal ini sesuai dengan penerapan 

alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa Pemerintahan Indonesia harus dibentuk untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak hanya 

mencerdaskan otak (akal) semata.

Ketika ditanya tentang kondisi pendidikan Indonesia 

saat ini, profesor yang juga menjadi Guru Besar 

Universitas Negeri Jakarta ini menjawab diplomatis.

“Kita sudah berada di jalur yang benar namun perlu 

ada penekanan pada pembinaan karakter. Sebab saat ini 

pendidikan masih terjebak pada penguatan otak (akal)”, 

jawabnya dengan penuh wibawa. 

Menurut Pria kelahiran Malang 

76 tahun lalu ini, pembangunan 

SDM di Indonesia masih banyak 

ketimpangan khususnya kurang 

fokusnya pemerintah dalam 

membangun pendidikan karakter. 

Saat ini program pendidikan kita 

masih mengacu ke arah penajaman 

intelektual saja. Buktinya ukuran 

penilaian pendidikan masih bersifat 

material seperti “PISA scores”1 

besutan lembaga internasional 

OECD, serta Ujian Nasional 

(UN) yang menjadi syarat utama 

kelulusan sekolah di dalam negeri.

1.  Programme for International Student Assessment 
(PISA) menguji kualitas suatu negara berdasarkan 
penguasaan siswanya untuk 3 subjek pembelajaran, yaitu 
matematika (math), sains (science), dan kemampuan 
membaca (reading).

Arief Rachman berinteraksi  
dengan anak didik

Foto: Arif
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Ukuran-ukuran seperti PISA dan nilai UN hanya 

meng-capture aspek yang terlalu tangible sehingga 

mengabaikan kekuatan intangible seperti tenggang 

rasa, budi pekerti, maupun toleransi. Toleransi di sini 

tidak hanya membicarakan jurang antara si kaya dan 

si miskin tetapi juga mencakup toleransi antarumat 

beragama dan komponen heterogenitas lainnya.

Prof. Arief Rachman mendorong pemerintah 

agar membuat program dan perencanaan untuk 

mengembangkan kecerdasan yang menyeluruh agar 

menghasilkan outcome yang diharapkan. Hal ini 

penting, mengingat sulitnya mengukur outcome dari 

rencana dan program itu sendiri. 

“Saya berharap pemerintah punya program yang lebih 

terencana”, ungkapnya.

Ada 3 media pendidikan untuk mewujudkan aspirasi 

SDM dengan kecerdasan menyeluruh di antaranya 

adalah pendidikan informal, non-formal, dan formal. 

Media pendidikan informal merupakan pendidikan 

yang dilakukan melalui keluarga, sedangkan non-

formal dan formal adalah pendidikan melalui 

masyarakat serta lembaga penyelenggara pendidikan.

Selain berfokus pada karakter, pendidikan juga harus 

berbasiskan ideologi Pancasila. Kedua prinsip ini sangat 

penting untuk menghadapi tantangan SDM bangsa ke 

depan yang semakin kompleks.

Menurut pakar pendidikan yang juga aktivis di era 

reformasi ini, salah satu tantangan bangsa ke depan 

adalah kemajuan teknologi yang tidak bisa dihindari. 

SDM Indonesia harus diarahkan sebagai subjek 

teknologi bukan obyek teknologi.

Ketika UN dijadikan standar kelulusan, sumber daya 
sekolah-sekolah, terutama murid, akan fokus terhadap 
pengembangan aspek intelektual. Mereka akan 
mengecilkan (reducing) arah pengembangan SDM 
lainnya seperti keberagaman skills atau keterampilan. 

“

“Teknologi itu enabler. Seharusnya 

diarahkan untuk menolong 

manusia, bukan sebaliknya”, 

ujarnya.

Selain itu SDM yang berkualitas 

harus peduli terhadap fluktuasi 

kondisi alam atau perubahan 

iklim (climate change). SDM harus 

dibekali dengan pengetahuan yang 

cukup mengenai isu ini, termasuk 

bagaimana cara memadukannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

seperti pola konsumsi. Dengan 

wawasan climate change yang baik, 

SDM Indonesia akan semakin 

berkualitas dan peduli terhadap 

generasi mendatang.

SDM yang berkualitas juga perlu 

memandang heterogenitas sebagai 

kekuatan yang perlu dijaga dan 

dipelihara. Menurut profesor, 

Indonesia yang terdiri dari banyak 

pulau, suku, agama, ras, golongan 

tidak bisa memaksakan satu 

kebijakan yang sifatnya homogen.

“Kalau dasarnya memang 

heterogen, ya jangan dibuat 

homogen”, tambah pria yang hobi 

menari di masa kecilnya ini.
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Prof. Arief Rachman menyampaikan bahwa kesetaraan 

antara laki-laki dan perempuan itu sangat penting. 

Terutama kesempatan menjadi wakil rakyat di lembaga 

legislatif dan menduduki posisi di lembaga negara 

lainnya.

Apa saja peran yang harus dilakukan 
pemerintah dalam menjawab tantangan 
eksternal dan ketimpangan kebijakan? 
Pria yang tidak lepas dari membaca buku ini setuju 

agar Pemerintah memperhatikan hal-hal seperti 

kebijakan pengelolaan dana pendidikan. Contohnya, 

kebijakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 

minimum 20 persen dari APBN harus tepat sasaran 

sehingga terjamin kualitas output-nya. Menurutnya, 

selama ini dana pendidikan lebih banyak dikucurkan 

untuk kegiatan yang sifatnya tidak langsung memberi 

manfaat bagi peserta didik, seperti gaji tenaga pendidik 

dan pembangunan infrastruktur.

Pria yang dulu aktif sebagai Pelajar Islam Indonesia 

ini memiliki strong tone kepada pemerintah agar 

meniadakan Ujian Nasional (UN). UN tepat untuk 

dijadikan standar mengukur kualitas pendidikan 

namun akan menjadi masalah apabila dijadikan 

standar kelulusan. 

Ketika UN dijadikan standar kelulusan, sumber 

daya sekolah-sekolah, terutama murid, akan fokus 

terhadap pengembangan aspek intelektual. Mereka 

Pemerintah tidak perlu menjadi satu-satunya 
penyelenggara pendidikan tapi jadilah pemain 
orkestra untuk merangkul tiga pihak tersebut 
(masyarakat (termasuk kepala keluarga), sektor 
bisnis, dan pendidik/guru)

“

akan mengecilkan (reducing) arah 

pengembangan SDM lainnya 

seperti keberagaman skills atau 

keterampilan. Bakat dan minat 

para siswa menjadi kurang 

dieksplorasi dengan baik. Padahal 

sesungguhnya, profesionalisme di 

bidang minat dan bakat itulah yang 

dibutuhkan negara ini.

“Menciptakan SDM berkarakter 

dibutuhkan kerjasama pemerintah 

dan 3 (tiga) pihak utama. Pertama 

masyarakat (termasuk kepala 

keluarga), kedua sektor bisnis, dan 

ketiga pendidik/guru. Pemerintah 

tidak perlu menjadi satu-satunya 

penyelenggara pendidikan tapi 

jadilah pemain orkestra untuk 

merangkul tiga pihak tersebut. Jika 

pemerintah bisa memperlakukan 

demikian, saya yakin Indonesia 

tidak akan kekurangan SDM 

yang hebat”, pungkasnya di akhir 

wawancara. (Adelia Pratiwi/Bagus 

Rosyid) 
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Indonesia-Australia HLPD 
2019 Hadirkan Mantan 
Wapres Boediono
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 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 

menyelenggarakan Indonesia-Australia High Level 

Policy Dialogue  (HLPD) tahun 2019 di Aula Mezzanine, 

Kementerian Keuangan. HLPD yang merupakan kerja 

sama Kementerian Keuangan dengan pemerintah 

Australia dan Australia National University  (ANU) ini 

mengangkat tema   “demographic change, economic 

transformation and the fiscal implications”.

Pada tahun ini, HLPD berkesempatan menghadirkan 

Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden RI periode tahun 

2009 – 2014 untuk menyampaikan pidato kunci. Prof. 

Boediono menyampaikan pandangannya tentang policy 

making  selama dua dasawarsa di Indonesia. 

Menurutnya, salah satu masalah dalam demografi 

dan pembangunan adalah “perangkap” penduduk 

yang menua tetapi belum pada level pembangunan 

yang tinggi. Solusinya adalah fokus pada masalah 

produktivitas. Ia menyarankan agar pemerintah 

mendorong produktivitas nasional secepat mungkin 

sebelum masuk “perangkap” tadi. “Produktivitas 

sumbernya adalah dari peningkatan kapasitas 

produksi nasional, yakni besaran total dari semua 

faktor yang memberikan kemampuan produktif 

(capital), yaitu: 1. Phisycal capital  (mesin, infrastuktur); 

2. Human capital  (SDM); 3. Natural capital  (SDA); 

4. Social capital  (institusi)”, jelas sang professor.

Sosialisasi Kebijakan Fiskal 
Kepada Dunia Akademis

Semangat untuk mengedukasi publik tentang kebijakan 

fiskal tidak henti-hentinya dilakukan oleh Badan 

Kebijakan Fiskal. Mengawali bulan Maret tahun 2019, 

pada tanggal 5 BKF kembali menggelar sosialisasi 

kebijakan fiskal kepada mahasiswa Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sosialisasi 

yang diikuti oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

semester dua dan empat ini mengangkat tema kerja 

sama keuangan internasional. 

Pada tanggal 21 Maret Sosialisasi kebijakan fiskal 

diberikan kepada mahasiswa IAIN Metro Lampung. 

Sebanyak 100 mahasiswa fakultas ekonomi 

mendapatkan materi mengenai APBN dan kebijakan 

ekonomi syariah. 

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) turut berbagi seputar 

proses perumusan kebijakan fiskal dalam forum 

Diskusi Kebijakan Publik pada tanggal 27 Maret 

yang berlokasi di kampus PKN STAN. Forum ini 

merupakan bentuk bakti alumni PKN STAN kepada 

dosen serta rekan-rekan mahasiswa, dengan harapan 

dapat membangun tradisi riset dan advokasi untuk 

meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Memasuki bulan April, sosialisasi kebijakan fiskal 

diselenggarakan pada tanggal 25 dan ditujukan kepada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Padjajaran, Bandung. Tema yang diangkat pada 

sosialisasi kali ini ialah kondisi ekonomi terkini dan 

kebijakan perpajakan di Indonesia
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Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada 
hari Selasa (30/4) menyelenggarakan diseminasi 
Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal (TEKF) Edisi 
I tahun 2019 di aula gedung R.M. Notohamiprodjo, 
Kementerian Keuangan. TEKF adalah publikasi yang 
diterbitkan Badan Kebijakan Fiskal yang memuat 
mengenai perkembangan kebijakan ekonomi, fiskal, 
dan keuangan dengan periode publikasi triwulanan.

Peran Kebijakan Fiskal 
Hadapi Ketidakpastian 
Ekonomi Global

Perekonomian Indonesia terus melanjutkan 

momentum pertumbuhan yang baik walaupun sedang 

dihadapkan pada ketidakpastian global. Seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi yang sehat, kesejahteraan 

rakyat juga terus membaik terlihat dari angka 

kemiskinan dan pengangguran tahun 2018 sebesar 

9,66% dan 5,34%, terendah dalam catatan sejarah. Hal 

ini disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, 

Suahasil Nazara pada acara Economic Outlook 2019 di 

The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

“Pemerintah saat ini sedang berusaha mengurangi gini 

ratio, tentunya dengan kebijakan fiskal sebagai salah 

satu alatnya,” ujar Suahasil.

Peran lain dari kebijakan fiskal adalah memastikan 

konsumsi terus meningkat dan investasi tumbuh 

dengan sehat. Dalam hal meningkatkan konsumsi, 

pemerintah telah membuat porsi anggaran untuk 

perlindungan sosial dan subsidi dengan tujuan untuk 

menjaga daya beli dan stabilitas harga. Sedangkan 

untuk meningkatkan investasi, pemerintah memastikan 

adanya anggaran untuk menjalankan pembangunan 

infrastruktur sebab tidak ada yang mau berinvestasi 

jika infrastruktur belum memadai.
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BKF Diseminasikan Tinjauan 
Ekonomi, Keuangan, dan 

Fiskal (TEKF) Edisi I 2019

TEKF Edisi I Tahun 2019  mengangkat tema Melaju 

di Tengah Gejolak Global dan terdiri dari 3 bagian, 

yaitu: Bab I. Perkembangan Ekonomi Makro; Bab 

II. Kinerja APBN dan Kebijakan Fiskal, dan; Bab III. 

Ulasan Khusus: Upaya Menurunkan Kemiskinan dan 

Ketimpangan Melalui Bantuan Sosial Tepat Sasaran.
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Modal 
Sumber Daya 
Manusia dan 

Pekerjaan 
Masa Depan

di Indonesia menjadi maju dan 

berkembang. Namun hasil yang 

dicapai dari sector pendidikan di 

Indonesia meskipun meningkat 

secara kuantitas, namun secara 

kualitas belum mengalami 

perbaikan yang signifikan. Hal ini 

terlihat dari indicator score PISA 

yang diterbitkan OECD yang masih 

jauh dari harapan.

Permasalahan lain adalah adanya 

mismatch antara sektor pendidikan 

dengan sektor industri dan 

lapangan kerja. Akibatnya lulusan 

sekolah di Indonesia sebagian 

besar belum siap kerja. Untuk itu, 

pendidikan kejuruan dan vokasi 

menjadi sangat penting dalam 

menciptakan sistem pendidikan 

yang dapat lebih mudah masuk 

ke dalam sistem lapangan kerja. 

Isu tersebut dibahas pula dalam 

bagian dari buku ini yang mengulas 

tentang berbagai permasalahan 

yang dihadapi oleh pendidikan 

kejuruan/vokasi serta insentif 

apa yang perlu diberikan untuk 

meningkatkan peran pendidikan 

vokasi dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang 

siap kerja dan siap diserap oleh 

sektor industri.

Buku ini juga membahas bagaimana 

teknologi digital yang berkembang 

secara global saat ini dapat 

digunakan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 

Peran sumber daya manusia sangat 

penting dalam meningkatkan 

digital literacy, demikian pula digital 

literacy sangat ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusia. 

Sehingga antara keduanya terdapat 

hubungan yang sangat erat dan 

tidak dapat dipisahkan.

Masa depan pekerjaan (future of 

works) juga dibahas dalam salah 

satu bagian dari buku ini. Tema 

yang dibahas terkait dengan 

bagaimana masa depan tenaga kerja 

Indonesia di sektor manufaktur. 

Tema ini menjadi sangat penting 

karena terjadinya pergeseran 

pola pekerjaan sebagai akibat dari 

perkembangan teknologi informasi 

dan digital ekonomi yang tidak bisa 

dihindari.

Berbagai permasalahan human 

capital tersebut diulas dengan 

sangat lengkap dalam salah satu 

bagian dari buku ini. Sehingga buku 

ini dapat memberikan pengetahuan 

dan gambaran terkait kebijakan 

apa saja yang harus diambil dalam 

menghadapi berbagai permasalahan 

terkait human capital di masa 

mendatang. (Mahpud Sujai, Peneliti 

Madya PKPPIM BKF)  

T
opik modal sumber 

daya manusia (Human 

Capital) merupakan 

salah satu bagian dari 

Buku yang berjudul Urbanization, 

Human Capital and Regional 

Development. Topik human capital 

berada dalam bagian kedua dalam 

buku ini dengan tema Human 

Capital and the future of Works. 

Bagian dari buku ini membahas 

mengenai pentingnya modal 

sumber daya manusia sebagai 

modal pembangunan bagi suatu 

Negara termasuk Indonesia dan 

membahas mengenai bagaimana 

model pekerjaan di masa 

mendatang sebagai pengaruh dari 

perkembangan teknologi informasi 

dan ekonomi digital.

Human capital menjadi prioritas 

penting pemerintah pasca 

reformasi. Hal ini terlihat dari 

Amandemen UUD 1945 yang 

mensyaratkan alokasi anggaran 

minimal 20 persen untuk sektor 

pendidikan. Dengan alokasi 

anggaran yang relatif besar, sudah 

seharusnya sector pendidikan 
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keleluasaan anak-anaknya untuk 

memilih minat dan bakat yang 

disukai. Peran orang tua tidak lebih 

sebagai pendorong semangat dan 

pengawas aktivitas putra-putrinya.

Perempuan pengagum karya-

karya M. Quraish Shihab ini 

menyelesaikan studi sarjananya 

di Universitas Indonesia jurusan 

Hubungan Internasional di tahun 

2013. Setelah lulus, ia sempat 

menjadi Analis Perubahan Iklim 

dan Isu-Isu Lingkungan di World 

Resources Institute. Hingga akhirnya 

di tahun 2016 ia menjadi salah 

satu awardee Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan (LPDP) di Harvard 

University di bidang Public Policy, 

Political, and Economic Development.  

Ada alasan menarik kenapa ia 

mengambil jurusan tersebut 

dalam program masternya. Salah 

satunya adalah isu lingkungan 

hidup di Indonesia yang pernah 

dianalisisnya selama ini seperti 

kebakaran hutan, tata guna 

lahan, energi dan lainnya belum 

sepenuhnya menjadi perhatian 

pemerintah Indonesia. Isu-isu di 

atas menjadi terhambat karena 

pemerintah saat ini masih fokus di 

sektor pembangunan infrastruktur 

dan sumber daya manusia.

Padahal menurut perempuan 

penyuka kucing itu, isu lingkungan 

bukan sekedar “permasalahan 

lapangan” saja melainkan isu yang 

dapat diangkat dalam skala yang 

lebih luas seperti dalam konteks 

ekonomi dan kebijakan fiskal. 

Kebijakan fiskal menurutnya 

merupakan salah satu instrumen 

penting untuk memitigasi risiko 

perubahan iklim di Indonesia.

Oleh karena itu pula, perempuan 

yang pernah mencicipi program 

non-degree di Nanyang 

Technological University itu 

memilih berkarir di World Bank 

sepulang dari Amerika Serikat di 

tahun 2018. Alasannya, World 

Bank adalah tempat strategis dalam 

proses belajar untuk mengawinkan 

dua bidang ketertarikannya, yaitu 

lingkungan dan ekonomi. 

Teteh Neng, begitu panggilan 

akrab keluarganya, menilai jika 

pendidikan Indonesia masih perlu 

dibenahi. Salah satunya, pendidikan 

di Indonesia perlu mendorong siswa 

agar tidak segan mengungkapkan 

ide.

“Kalau menurut saya, pendidikan 

di negara kita itu para siswanya 

kurang diberi ruang untuk 

mengembangkan argumentasi 

sendiri”, tuturnya.

Ia juga membandingkan bagaimana 

budaya belajar siswa di dalam 

dan luar negeri. “Di luar negeri, 

siswa punya kesadaran untuk 

belajar terlebih dahulu sebelum 

masuk ke ruang kelas. Sehingga 

ketika guru mulai mengajar, 

siswa aktif berdiskusi terkait 

pelajaran. Sedangkan di Indonesia, 

kebalikannya, ruang kelas adalah 

tempat belajar bukan tempat 

menyampaikan argumentasi.”

Demikian pula di lingkungan 

perguruan tinggi, mahasiswa di 

luar negeri bisa beralih jurusan 

sesuai dengan peminatan di 

tengah-tengah tahun studi. 

Penerapan sistem tersebut dapat 

meminimalisasi risiko adanya 

mahasiswa yang merasa salah 

jurusan. 

Perbedaan ketiga adalah adanya 

“office hours” yang memungkinkan 

siswa bisa berinteraksi langsung 

dengan pengajar sehingga 

memperoleh chemistry dari sistem 

D
engan balutan batik 

abu-abu bercorak bunga, 

Andhyta Firselly Utami, 

bersama suaminya, 

Sandyakala Wikan Anantabrata, 

menyambut ramah tim Warta 

Fiskal yang berkunjung ke sebuah 

kafe di bilangan Jakata Pusat. 

Ketika ditemui, ia tengah sibuk 

merancang program “Think Policy 

Bootcamp” (TPB), program khusus 

eksekutif muda untuk bertukar ide 

pembangunan bangsa.

Andhyta atau akrab disapa Afu, 

merupakan inisiator TPB yang 

sudah berjalan sejak awal April 

2019. Bekerja sama dengan 

Gojek Indonesia besutan Nadiem 

Makarim, Afu menggarap program 

12 minggu ini sebagai bentuk 

sumbangsih pemikiran analitis 

dan strategis pembuatan kebijakan 

terutama dari kalangan millenial. 

Putri pertama dari tiga bersaudara 

pasangan Firdon Syefral dan 

Lies Bahunta ini memang gemar 

membuat wadah organisasi anak-

anak muda untuk menampung 

ide-ide mereka. Terinspirasi dari 

sepak terjang karir ibunya yang 

menjabat sebagai Kepala Biro 

Wisata dan Agribisnis Perhutani, 

Afu aktif mengaktualisasi 

dirinya sejak duduk di bangku 

sekolah. “Saya waktu sekolah ikut 

ekstrakurikuler klub debat bahasa 

inggris. Kami terbiasa berdiskusi 

untuk menyuarakan pemikiran 

masing-masing dalam debat”, kata 

perempuan berdarah Sunda ini.

Pola pendidikan yang diajarkan 

keluarganya juga turut 

mempengaruhi aktivitas teteh 

kelahiran Cianjur 27 tahun lalu. 

Salah satunya adalah kebebasan 

dalam menentukan pilihan hidup. 

Orang tua Afu memberikan 
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pembelajaran beserta kendala yang 

melingkupinya.

Berkaitan dengan pendidikan 

karakter, dara yang hobi 

membaca buku ini mewanti-

wanti Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan agar pendidikan 

karakter yang diajarkan di 

sekolah tidak hanya sekadar 

doktrin. Menurut dia, doktrin bisa 

berdampak buruk pada sisi kritis 

siswa.

“Kalau bisa pendekatan (pendidikan 

karakter) itu bukan doktrin. 

Tetapi siswa dilatih berpikir kritis 

sehingga menjadi sebuah karakter. 

Namun kalau didoktrin harus 

berkarakter, siswa tidak akan 

berpikir kritis”, ungkapnya.

“Kalau menurut 
saya, pendidikan di 
negara kita itu para 
siswanya kurang 
diberi ruang untuk 
mengembangkan 
argumentasi sendiri”,

“

Ketika ditanya mengenai salah 

satu kebijakan fiskal yaitu alokasi 

20 persen anggaran pendidikan 

di APBN, dara penyuka kuliner 

pecel lele dan tahu sumedang 

ini terlihat mendukung penuh. 

Hanya saja penerapannya harus 

mempertimbangkan aspek kualitas, 

selain kuantitas.

“Persentase 20 itu sudah dipakai 

untuk apa saja? Kalau masih 

dipakai untuk sertifikasi guru 

dan pembangunan sekolah, esensi 

pendidikan itu sendiri berarti 

belum menyentuh sisi kualitas. 

Yang terpenting adalah bagaimana 

menciptakan output anak didik 

yang cerdas dan berkarakter”, 

ujarnya. 

Foto  : Indha Sendary

“Dan ini bukan semata-mata tugas 

dari penyelenggara pendidikan 

formal”, tambahnya lagi.

Terkait pernyataan terakhir 

itu, Afu menyampaikan juga 

bahwa insiatif yang sedang 

dibangunnya saat ini, TPB, adalah 

perwujudan dari passion-nya untuk 

meyelenggarakan pendidikan. 

Selain menggalang partisipasi dari 

profesional lainnya, ia pribadi 

melalui wadah ini ingin turut 

menyebarkan berbagai ilmu, baik 

intelektual maupun social capital 

yang diperolehnya selama ini. 

“..because knowledge is a public 

goods”, ujarnya.  

Bagi Afu, pendidikan adalah 

investasi untuk masa depan. Di saat 
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orang lain sibuk menyiapkan investasi 

dalam bentuk materi seperti emas, 

saham, properti dan barang lainnya, 

orang tua Afu giat berinvestasi dalam 

bentuk pendidikan anak-anaknya.

Kebiasaan orang tuanya itu pun 

menurun ke Afu sehingga dia sangat 

berhati-hati dalam menentukan 

keputusan dan selalu menganalisis 

baik/buruk pilihan pendidikan 

yang akan diambil. Sudah seperti 

teknik decision maker dalam memilih 

investasi bukan? Mana saja investasi 

pendidikan yang bakal memberatkan 

dirinya dan mana pula yang dapat 

membuat nyaman untuk dijalani.

Afu berpesan kepada anak-anak 

muda agar tidak berpuas diri dengan 

pencapaian yang sudah diperoleh. 

Harus berupaya untuk terus 

penasaran dan berproses agar menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi.

Belajar bisa dimana saja, tidak 

harus duduk di bangku sekolah. 

Bahkan kita bisa belajar dari 

pengalaman orang lain agar 

kita bisa memilah mana yang 

lebih banyak manfaatnya. Yang 

terpenting adalah sebisa mungkin 

kita bisa beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar dalam situasi 

apapun. Karena adaptasi seperti 

ini bisa melatih insting dan indera 

kepekaan kita sehingga mendorong 

pribadi semakin berkembang lebih 

baik.

“Jangan cepat berpuas diri. Kejar 

cita-cita setinggi-tingginya agar 

keberadaan kita dapat memberi 

manfaat buat masyarakat”, pungkas 

dara berkacamata ini menutup 

perjumpaan. (Bagus Rosyid/Adelia 

Pratiwi)

Belajar bisa dimana saja, tidak 
harus duduk di bangku sekolah. 
Bahkan kita bisa belajar dari 
pengalaman orang lain agar kita 
bisa memilah mana yang lebih 
banyak manfaatnya.

“
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Ribuan pulau yang mengapung di lingkaran merah 

putih adalah seperangkat gamelan yang datang dari 

cinta. tentang tanah,  tentang air, tanah air yang 

mengirimkan hawa rindu dan mengalir di nadi tubuh 

waktu yang haru. lalu seperti melekap sansai atau 

meniup abai, pertanyaan yang menyeruak: untuk apa 

warna warni yang ada. 

Berhambur kata kata dari bawah tanah, dari kegelapan 

kepala, dari kegeraman entah, ketakutan seperti badai 

yang menghampiri tubuh tubuh gagap dan gamang. 

sementara sejarah menuliskan dirinya, menyusur abad 

abad, lewat rimbun tahun tahun dengan cerita dan 

kalimat berbeda: tak ada yang sama. 

Selat bukanlah jarak, namun hanya renggang sejenak. 

akan merapat dalam bait yang tabah memuat isyarat. 

setiap danau selalu mengirimkan riak riak pukau, 

seperti ada petuah petuah yang membasah dari 

bibir lampau. sungai yang mengalun begitu tekun 

mengantarkan arus menuju laut, seperti pejalan yang 

mencari jalan pulang dan tak ada takut bergelayut. 

ada yang seperti diam, namun semua bergerak dalam 

pergolakan di dalam dirinya. semua menari mengikuti 

bunyi kendang yang diikuti bonang lalu dipadu kenong 

dan teman temannya hingga mencapai gong. begitulah 

perulangan yang berkelana dan tak hendak lena, 

mengisi derap dari merdu tembang ke tembang hingga 

menjadi wangi kembang.

Ada lagu lagu, lambang lambang, bahasa bahasa, wajah 

wajah, yang tak sama namun dalam renung sedingin 

di gunung mengulurkan pelukan seperti hangat cuaca 

di lembah. terdengar nyaring gending yang terus 

menggema di ruang dengar menjadi denyar yang pelan 

pelan mengatakan: aku masih ada padamu.  

Jakarta, 2018

Gending 
Nusantara 
Budhi Setyawan *)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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kedai kopi, mulai dari franchise 

internasional yang menyediakan 

tempat yang nyaman sampai 

dengan kedai yang hanya berupa 

booth. Lalu di mana kita bisa 

temukan minuman tradisional khas 

Indonesia tersebut?

Untuk Anda yang tinggal atau 

sedang berkunjung ke Jakarta, ada 

satu tempat baru untuk menikmati 

M
asih ingatkah 

kapan terakhir 

Anda minum jamu? 

Saat kecil? Saat 

berkunjung ke Yogyakarta? Atau 

saat menginap di salah satu hotel 

bernuansa tradisional di pulau 

jawa? Dan jamu apa yang menjadi 

favorit Anda? Beras kencur, kunyit 

asam, atau jamu instan sachetan 

yang diminum saat kelelahan?. 

Mungkin sudah banyak dari kita 

yang telah lama meninggalkan 

jamu. Dibanding dengan kopi 

dan teh, jamu memang sudah 

kalah populer. Bahkan kalah dari 

minuman sehat yang hits baru-

baru ini: smoothies. Coba saja Anda 

datang ke pusat perbelanjaan 

modern di kota Anda. Dengan 

mudahnya Anda akan menemukan 

Minum Jamu Ala Millenial

ACARAKI
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Suasana Acaraki

Foto: Adik Tejo W

jamu yang berlokasi di komplek 

kota tua Jakarta. Acaraki Jamu 

namanya. Tempat yang modern, 

nyaman dan instagramable khas 

anak milenial ini telah berdiri 

selama satu tahun dan mendapat 

sambutan yang positif dari 

masyarakat. Kawasan kota tua yang 

merupakan salah satu destinasi 

wisata di Jakarta membawa Acaraki 

bertemu dengan pengunjung dari 

berbagai kota di Indonesia, bahkan 

juga mancanegara. 

Berbeda dengan kedai-kedai jamu 

yang kebanyakan mengusung 

konsep tradisional, Acaraki Jamu 

menyajikan jamu dengan cara yang 

unik dan modern. Acaraki mungkin 

bukan kedai jamu modern pertama 

di Jakarta. Namun, ia adalah kedai 

jamu pertama yang memakai alat 

kopi. Jika jamu tradisional biasanya 

dihasilkan dengan merebus bahan-

bahan, Acaraki bereksplorasi 

menyajikan jamu dengan 

menggunakan alat-alat kopi. Mulai 

dari Grinder, Cerek, Rok Presso, Aero 

Press, French Press, sampai Chemex.

Menu-menu jamu tradisional 

seperti beras kencur dan kunyit 

asam dihadirkan Acaraki dengan 

3 cara penyajian yakni saring 

(light), tubruk (medium), dan pekat 

(bold). Selain itu, Acaraki juga 

bereksplorasi menghadirkan menu-

menu baru yang sangat menarik 

untuk dicoba. Sebut saja SARANTI 

yakni perpaduan dari beras, 

kencur, krimer, susu, dan gula, 

GOLDEN SPARKLING yang terdiri 

dari kunyit, asam, gula, dan soda, 

serta BERKESAN yang merupakan 

kombinasi dari beras, kencur, dan 

santan.

Selain bisa menikmati jamu di 

tempat yang nyaman, ada satu 

pengalaman unik yang berkesan 

saat datang ke Acaraki. Ketika 

kita memesan jamu, pelayan akan 

menunjukkan kepada kita bahan-

bahan yang dipakai, mempersilakan 

kita untuk mencium aromanya, 

lalu di hadapan kita pelayan akan 

memproses bahan-bahan tersebut 

untuk menjadi jamu yang siap 

kita nikmati. Hal ini meyakinkan 

kita bahwa bahan yang digunakan 

Acaraki adalah bahan alami.
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kebanyakan orang hanya minum 

jamu saat masih kecil. Alasan tidak 

lagi minum jamu 70% mengatakan 

bahwa jamu itu pahit. Padahal kopi 

juga pahit, kan? 

Berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk riset sampai 

dengan berdirinya Acaraki?

4 tahun. Mulai dari riset bahan 

ke berbagai daerah, sejarah, 

rasa, sampai ke khasiat. Kami 

riset sekaligus juga testing alat. 

Kelihatannya gampang pakai alat 

kopi, ternyata tidak. Karakteristik 

kopi dengan beras, kencur, kunyit, 

jahe, dll. itu berbeda. Kami 

bereksplorasi terhadap cita rasa 

jamu agar dapat diterima. 

Bagaimana Anda melihat jamu 

sebagai minuman tradisional 

Indonesia? 

Dari sejarahnya jamu berasal dari 

Bahasa jawa kuno yakni jampi 

(doa) dan husodo (kesehatan). 

Artinya jamu adalah apapun 

yang dimasukkan  ke tubuh yang 

Simak wawancara singkat kami 

dengan Joni Yuwono - salah satu 

owner - mengenai berdirinya 

Acaraki Jamu.

Dari mana ide awalnya pembukaan 

Acaraki?

Awalnya kami melihat saat ini 

sudah banyak yang membuka coffee 

shop. Lalu terpikir dan penasaran 

kenapa tidak jamu? Dari sana kami 

melakukan riset dan survey untuk 

bertanya apakah orang tahu jamu 

dan apakah minum jamu. Ternyata 
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ditujukan untuk kesehatan dan 

diikuiti doa. Jadi jamu bukan obat. 

Tapi coba cari di situs belanja 

online, ketik jamu, yang muncul 

adalah pelangsing, pemutih edit 6, 

pembesar, pengecil, dan sebagainya. 

Jadi yang dijual adalah khasiat. Ini 

berarti jamu diidentikkan dengan 

obat. Padahal jamu tidak bisa 

dibandingkan dengan obat. Tolok 

ukur obat adalah waktu. Tolok ukur 

jamu meliputi keseluruhan holistik 

yakni fisik, mental, dan spiritual. 

Lebih dari itu, jamu penuh dengan 

filosofi kehidupan.

Filosofi seperti apa?

Dari sejarahnya, ada delapan jenis 

jamu yang diminum oleh keluarga 

Raja Majapahit. Jumlah itu ternyata 

melambangkan delapan arah mata 

angin sekaligus lambang surya 

Majapahit, Wilwatikta. Delapan 

jenis jamu itu adalah kunyit 

asam, beras kencur, cabe puyang, 

pahitan, kunci suruh, kudu laos, 

uyup-uyup atau gepyokan, dan 

sinom. Beras kencur misalnya, 

menggambarkan masa remaja, saat 

manusia mulai ditumbuhi sikap 

egois dan baru sedikit mencicipi 

pengalaman hidup. Semua itu 

dilambangkan dengan rasa beras 

kencur yang sedikit pedas. Pahitan, 

sesuai namanya, rasa jamu ini 

adalah pahit. Filosofinya, rasa pahit 

merupakan perlambang hidup. 

Meski pahit harus ditelan. Dijalani.

Kenapa menamakan kedai jamu 

ini Acaraki? Apakah punya arti 

khusus?

Nama Acaraki sendiri diambil dari 

prasasti mandapura peninggalan 

kerajaan majapahit. Dalam prasasti 

tersebut tertulis berbagai profesi 

pada zaman itu, salah satunya 

adalah acaraki yang berarti peracik 

jamu.

Dari mana bahan-bahan jamu 

Acaraki didapatkan?

Kami menggunakan bahan dari 

berbagai daerah. Beras, kencur, 

jahe, dan bahan-bahan lain 

dari berbagai daerah memiliki 

perbedaan masing-masing dari 

sisi aroma dan rasa. Misalnya 

kencur lampung aromanya lebih 

soft dan manis dibanding kencur 

daerah lain. Yang mana yang 

paling baik? tergantung metode 

penyeduhan yang digunakan. 

Alat-alat kopi memiliki perbedaan 

metode, karakter, hingga hasil yang 

didapatkan.

Salah satu yang unik dari Acaraki 

adalah proses pembuatan yang 

dilakukan di depan pelanggan 

dengan menunjukkan bahan-

bahannya, apa pesan yang ingin 

disampaikan?

Hotel-hotel dan tempat wisata saat 

ini banyak yang menyajikan jamu, 

bahkan ada yang sebagai welcome 

drink. Tetapi ketika orang asing 

diberikan jamu, orang asing ragu 

untuk mencoba. Kenapa? karena 

tidak tahu kandungannya. Di 

Acaraki, kami ingin mengembalikan 

transparansi ini sehingga kami 

menyeduh bahan-bahan jamu 

di depan pelanggan sesuai jamu 

yang dipesan. Sehingga tidak 

ada keraguan akan bahan yang 

digunakan.

Acaraki Jamu mengusung konsep 

modern khas milenial. Apakah ada 

harapan khusus?

Kami ingin mengembalikan jamu 

ke posisi awalnya sebagai kearifan 

lokal Indonesia. Dengan konsep 

modern, kami berharap dapat 

diterima anak-anak muda dan ke 

depan kami bisa menginspirasi 

mereka untuk melestarikan jamu 

karena masih luas hal-hal yang bisa 

dijajaki dari industri jamu. 

Adakah tujuan besar yang ingin 

dicapai Acaraki?

Saat ini industri jamu sedang 

mengalami krisis bahan baku 

karena petani lebih memilih 

menanam kopi. Indonesia memiliki 

lebih dari 30.000 tanaman yang 

berpotensi menjadi bahan jamu, 

namun saat ini industri jamu 

hanya memakai 300 jenis bahan. 

Saya khawatir budidaya tanaman 

tersebut akan punah. Jangan 

sampai bahan obat untuk penyakit 

di masa depan sudah punah 

sebelum penyakit itu datang. Jadi 

tujuan utama acaraki bukan untuk 

bisnis tetapi untuk pelestarian 

budaya dan edukasi. (Adik Tejo W)

ACARAKI JAMU

Kerta Niaga Kota Tua, Jl. Kali Besar 

Timur No. 11, Jakarta.

www.acaraki.com

Instagram: acaraki.jamu

Dalam prasasti tersebut tertulis 
berbagai profesi pada zaman 
itu, salah satunya adalah 
acaraki yang berarti peracik 
jamu.

“
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Sekolah Inklusif

layanan pendidikan yang menyertakan semua anak, 

termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK, 

dalam proses pembelajaran yang sama. Pendidikan 

inklusi berbeda dengan pendidikan khusus anak 

berkebutuhan, di mana ABK dipisahkan dari siswa 

umum.

   

Green Sukuk

instrumen investasi yang penggunaannya bertujuan 

memberikan solusi bagi perubahan iklim lingkungan 

dan kriterianya mengikuti skema International 

Climate Bond Standards. Standar tersebut menjadi 

screening tool bagi para investor dan pemerintah 

untuk mendukung investasi di perekonomian rendah 

karbon. Green Sukuk memuat dua standar yaitu 

untuk memenuhi mandat kepedulian lingkungan dan 

kepatuhan syariah.

Blue Sukuk 

sebuah instrumen investasi yang penggunaannya 

bertujuan mendukung kehidupan bawah air dan 

memberikan solusi bagi permasalahan seperti sampah 

plastik dengan mempromosikan  recycling dan re-use 

dari sampah plastik.

 
Budget Tagging 

Atau penandaan anggaran adalah suatu proses 

memberikan tanda dalam dokumen anggaran yang 

berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi output 

suatu kegiatan beserta anggarannya, yang tercantum 

dalam RKA K/L.

Underlying Asset 

Pada penerbitan sukuk, yang dimaksud underlying 

asset adalah obyek yang menjadi dasar transaksi 

penerbitan sukuk. Prinsip keuangan syariah 

mengharuskan adanya underliying asset untuk 

menghindari terjadinya transaksi ‘money for money’ 

yang dapat dikategorikan sebagai riba.

Kemiskinan Absolut

Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan 

absolut sebagai “sebuah kondisi yang dicirikan dengan 

kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk 

makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, 

kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi.”

Kemiskinan Relatif 

merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan 

pembangunan yang belum mampu menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan 

ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum 

disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada 

waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan 

penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 

persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah 

diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran.

Digital Literacy

Menurut University Of illinois Urbana Campaign 

digital literacy merupakan kemampuan yang 

(diharapkan) dimiliki oleh manusia untuk dapat 

menggunakan beragam teknologi digital (komputer), 

peralatan komunikasi dan jaringan komputer (hardware 

dan software), untuk dapat mempermudah didalam 

membuat, menempatkan, dan mengevaluasi informasi.

g losarium
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Teka Teki Silang
Menurun

1. Kalimantan

3. Senjata tradisional Betawi

5. Melati

6. Negara dengan Ibukota Kampala

8. Fenomena dimana sebagian  
    pusaran kutub yang umumnya  
    berputar di atas Kutub  
    Utara turun ke bawah dan  
    mengakibatkan lingkungan di  
    luar kutub menjadi sangat  
    dingin

Mendatar:

2. Radang

4. Lembaga yang mengatur dan  
    mengawasi kegiatan jasa  
    keuangan di sektor Perbankan,  
    Pasar Modal, dan Industri  
    Keuangan Non-Bank

6. Perusahaan yang dirintis atau  
   dibangun dengan kapitalisasi >  
   USD 1 miliar

7. Presiden Turki masa jabatan  
   2014 - sekarang

Menurun: 1. MOROTAI 2. INDIA 5. REVOLUSI 

Mendatar: 2. IMITASI 4. DARING 6. VAT 7. INFLASI 8. CUKAI

Ketentuan: 

1. Jawaban dikirim melalui email dengan alamat : warta@fiskal.kemenkeu.go.id   

   dengan subjek : TTS warta II

2. Wajib mencantumkan identitas diri berupa nama lengkap dan Alamat.

3. Pemenang yang beruntung akan mendapat hadiah menarik dari tim redaksi.

4. Pemenang Akan diumumkan pada Warta Fiskal Edisi III/2019

KUIS FISKAL

Pemenang Edisi I
1.    Nurhuda (Balikpapan); 
2.    Deemas Anshari (Tangerang); 
3.    Septi Wulandari (Depok).

Jawaban TTS I Warta Fiskal
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