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Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang 

dipercepat, merupakan tema kebijakan fiskal tahun 

2018. Pemerintah mantargetkan pertumbuhan ekonomi 

dalam APBN 2018 sebesar 5,4 persen. Untuk mencapai 

target tersebut, pemerintah memacu investasi dan 

infrastruktur. Sekitar Rp410,7 triliun dana APBN 2018 

dialokasikan untuk mendukung pembangunan proyek-

proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan 

sepanjang 865 km, irigasi 781 km, pembangunan rumah 

susun (Rusun) sebanyak 13.405 unit dan meningkatkan 

rasio elektrifikasi menjadi 95,15 persen. 

Pembangunan infrastruktur akan memobilisasi 

masuknya invetasi, menciptakan lapangan kerja, 

mendorong kelancaran arus barang dan manusia 

sehingga ekonomi bisa lebih efisien dan berdaya 

saing tinggi. Dalam jangka panjang, pembangunan 

infrastruktur akan mendorong pendapatan nasional, 

pertumbuhan ekonomi, dan menghadirkan kebanggaan 

masyarakat terhadap negara Republik Indonesia. 

Mengingat manfaat pembangunan infrastruktur 

sebagian besar baru bisa dirasakan dalam jangka 

panjang atau di atas 5 tahun, maka banyak pihak 

menilai bahwa dalam jangka pendek (satu tahun 

anggaran), pembangunan infrastruktur yang dilakukan 

secara besar-besaran hanya akan memboroskan 

anggaran bahkan memicu pemerintah menambah 

utang untuk menutup gap pembiayaan infrastruktur 

akibat terbatasnya penerimaan pajak. Mereka 

menilai menarik dana pinjaman untuk membiayai 

infrastruktur hana menguntungkan pengusaha dan 

kelompok masyarakat golongan kaya yang memperoleh 

akses terhadap manfaat ekonomi dari proyek-proyek 

infrastruktur tersebut. Sementara kebanyakan rakyat 

yang merupakan golongan masyarakat miskin atau 

lapisan terbawah (bottom of the pyramid) kurang 

menikmatinya. 

Bila pemerintah mengikuti cara pandang jangka 

pendek seperti ini, maka Indonesia tidak akan pernah 

memiliki infrastruktur yang baik yang memungkinkan 

kelancaran arus barang dan orang, menarik minat para 

investor global menanamkan modalnya di Indonesia 

dan mendorong Indonesia menjadi negara maju, negara 

yang memiliki daya saing tinggi dan membanggakan. 

Pembangunan selalu demikian, di awal ada biaya, tetapi 

ditengah ada pendapatan dan di akhir ada kebahagian 

dan kebanggaan. Tanpa korbanan tidak akan ada 

kebanggaan. 

Berdasarkan logika inilah, pemerintah harus 

mengambil posisi di tengah, antara dua sudut pandang 

yang jangka panjang dan yang jangka pendek. Banyak 

negara sudah membuktikan bahwa ekonominya bisa 

tumbuh tinggi tetapi diikuti dengan keadilan. Hal 

itu diawali dengan membangun dan memperbaiki 

infrastruktur jalan tol, jembatan, irigasi, kelistrikan, 

pelabuhan, dsb. Konektivitas atau akses menjadi 

faktor kunci kemajuan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan suatu bangsa. 

Ekonomi Indonesia harus tumbuh tinggi tetapi manfaat 

dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu harus bisa 

dirasakan oleh banyak masyarakat. Keadilan ekonomi 

dicerminkan dari indikator-indikator kesejehteraan. 

Pada APBN 2018, pemerintah mentargetkan angka 

kemiskinan turun menjadi 9,5-10 persen. Indeks 

ketimpangan (inequality) turun menjadi 0,38. Sedangkan 

tingkat pengangguran turun menjadi 5-5,3 persen. 

Tentu dalam jangka lima tahun ke depan, indikator-

indikator kesejahteraan tersebut akan lebih baik lagi. 

Akses masyarakat terhadap pangan, kesehatan dan 

pendidikan bagi orang miskin akan semakin baik. 

Disparitas akses pembiayaan juga semakin berkurang. 

Pemerintah semakin memperkuat program 

penanggulangan kimiskinan dan dukungan pada 

masyarakat berpendapatan rendah semakin diperkuat. 

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar 

Rp145 triliun, PKH Rp17,3 triliun, Program Indonesia 

Pintar Rp10,5 triliun, JKN bagi warga miskin Rp25,5 

triliun, bantuan pangan Rp20,8 triliun, Bidik Misi 

Rp4,1 triliun, Dana Desa untuk pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa s Rp60 triliun, dan 

pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Rp2,5 triliun. Secara 

keseluruhan hampir mencapai sekitar 290 triliun. 

Inilah cara pemerintah menciptakan keadilan ekonomi 

melalui 

Demikian, editorial. Selamat membaca. Syahrir Ika.

APBN 2018
“Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”
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Rancangan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara,  
Dana Pihak Ketiga,  
dan Crowding Out Effect
|| Yoopi Abimanyu *)

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

S
alah satu kekhawatiran 

pasar terhadap kebijakan 

pemerintah adalah 

kemungkinan terjadinya 

crowding out effect sebagai 

dampak dari defisit anggaran 

belanja pemerintah. Tulisan 

singkat ini mencoba melihat 

apakah memang ada dampak 

crowding out dari kebijakan 

pemerintah. Bentuk analisanya 

adalah pendekatan grafik dan 

analisa koefisien korelasi. 

Pertanyaan yang ingin di uji 

disini adalah, apakah setiap kali 

pemerintah mengumumkan 

penetapan besarnya defisit di dalam 

Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (RAPBN), terjadi 

crowding out effect atau tidak. 

Adapun variabel yang digunakan 

adalah announcement dari 

pelaksanaan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, 

dan dana pihak ketiga di perbankan 

sebagai proxy dampak crowding out. 

Hipotesa nya disini adalah, variabel 

                               https://medium .com
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dummy, yakni kebijakan defisit 

anggaran belanja pemerintah yang 

di proxy dengan tanggal penetapan 

Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (RAPBN)t+1 

dan tanggal penetapan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara-Perubahan (RAPBN-P)t+1), 

tidak memiliki dampak terhadap 

posisi dana pihak ketiga. Data 

yang digunakan disini bersumber 

dari publikasi resmi Kementerian 

Keuangan dan data stream CEIC.

Crowding out adalah kondisi 

dimana kebijakan pemerintah yang 

bersifat ekspansif mempengaruhi 

kondisi pasar. Salah satu bentuknya 

adalah, kenaikan defisit anggaran 

belanja pemerintah yang menekan 

pengeluaran investasi dari sektor 

swasta. Disini, pemerintah crowd 

out investasi karena besarnya 

kebutuhan dana pemerintah. Salah 

satu dampaknya adalah liquidity 

shortage yang diikuti dengan 

kenaikkan tingkat bunga pinjaman 

(Blanchard, 2008).

Kemungkinan terjadinya 

crowding out tergantung pada 

kondisi ekonomi setempat. 

Apabila perekonomian dalam 

kondisi full capacity atau full 

employment, kenaikkan anggaran 

defisit pemerintah yang sifatnya 

mendadak, i.e, tanpa sosialisasi 

dari pemerintah kepada sektor 

swasta, yang sebetulnya bertujuan 

untuk memberi stimulus pada 

perekonomian, akan berakibat 

adanya persaingan antara 

pemerintah dan sektor swasta 

untuk mendapatkan dana investasi 

yang terbatas, Hal ini akan 

berdampak terhadap naiknya 

tingkat bunga dan turunnya 

investasi swasta.Dengan demikian, 

tujuan memberi stimulus pada 

perekonomian justru di offset oleh 

adanya crowding out effect. 

Namun apabila perekonomian 

dalam kondisi under capacity, dan 

ada surplus dana yang tersedia 

untuk investasi, kenaikkan 

anggaran defisit belanja negara 

tidak akan menciptakan persaingan 

dalam memperebutkan dana 

investasi. Dalam hal ini, stimulus 

yang diberikan pemerintah akan 

lebih efektif. Dengan kata lain, 

kenaikkan defisit anggaran belanja 

pemerintah akan berdampak positif 

terhadap Produk Domestik Bruto 

atau PDB karena perekonomian 

berada dalam kondisi below capacity. 

Salah satu contohnya adalah, 

sesudah krisis Lehman Brothers di 

tahun 2008 atau Subprime Mortgage 

Crisis, perekonomian USA berada 

dalam kondisi below capacity , 

dan ada surplus dana yang relatif 

besar. Sehingga kenaikkan defisit 

anggaran belanja pemerintah 

justru memanfaatkan dana yang 

seharusnya menganggur (Tyson, 

2012).

Pengujian dampak kebijakan defisit 

anggaran belanja pemerintah 

(dalam bentuk dummy) yang di 

proxy dengan tanggal penetapan 

Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (RAPBN)t+1 

dan tanggal penetapan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara-Perubahan (RAPBN)t+1, 

terhadap tingkat bunga (baik tingkat 

bunga tabungan, pinjaman, maupun 

tingkat bunga pasar uang antar 

bank), dengan uji regresi dan data 

Indonesia, menunjukkan bahwa 

variabel dummy announcement tidak 

menciptakan crowding out effect 

atau tidak significant (Abimanyu, 

2015). 

Di dalam tulisan ini, pengujian 

crowding out effect akan 

dilaksanakan kembali. Namun 

variabel yang digunakan adalah 

variabel dana pihak ketiga yang 

tersedia di perbankan untuk semua 

sektor, baik pemerintah maupun 

swasta. Data yang digunakan juga 

di perpanjang sampai tahun 2017. 

Hipotesa nya disini adalah, variabel 

dummy, yakni kebijakan defisit 

anggaran belanja pemerintah yang 

di proxy dengan tanggal penetapan 

Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (RAPBN)t+1 

dan tanggal penetapan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara-Perubahan (RAPBN-P)t+1), 

tidak memiliki dampak terhadap 

posisi dana pihak ketiga. Defisit 

anggaran belanja pemerintah 

tidak menciptakan crowding out 

effect. Perlu diperhatikan bahwa 

variable dummy dipergunakan disini 

dengan asumsi tidak ada perubahan 

tanggal penetapan RAPBN 

ataupun RAPBN-P. Memang ada 

periode dimana RAPBN-P pernah 

dilaksanakan di luar tanggal-tanggal 

diatas. Namun disini hal tersebut 

di perlakukan sebagai kebijakan 

temporer, tidak bersifat permanen, 

sehingga tidak dimasukan sebagai 

perubahan tanggal penetapan 

RAPBN-P pada umumnya. Hal ini 

dilaksanakan satu dan lain untuk 

simplifikasi dari analisa.

Pada bagian berikut, akan 

dilaksanakan analisa grafik 

dan analisa statistic sederhana 

menggunakan koefisien korelasi. 

Penggunaan analisa regresi 

membutuhkan model yang sudah 

teruji secara teori dan secara 

matematik. Tanpa dukungan teori, 

dapat terjadi kesalahan antara lain 

dalam bentuk missing variables dan 
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menunjukkan bahwa tidak ada 

korelasi antara Dana Pihak Ketiga 

dengan Dummy Announcement 

baik tanpa lag maupun dengan 

lag 1. Besar nilai koefisien korelasi 

dari Dummy Announcement hanya 

berkisar sekitar 0,081295. Bahkan 

nilai koefisien korelasi dari Dummy 

Announcement lag 1 justru negatif 

(dengan angka hanya sebesar -0,02.

Karena variabel dana pihak ketiga 

tidak stationary, maka tabel 2 

, menggunakan first difference 

dari Dana PIhak Ketiga. Analisa 

koefisien korelasi dengan Dummy 

Announcement baik tanpa lag 

maupun dengan lag 1 tidak 

menunjukkan perubahan yang 

berarti. Tanda keduanya tidak  

berubah. Nilai koefisien korelasi 

keduanya, meskipun meningkat, 

namun relatif tetap tidak significant. 

Dapat ditambahkan bahwa variabel 

Time Trend untuk korelasi dengan 

Dana Pihak Ketiga pada level data 

memang relatif besar, mendekati 

100 persen. Namun variable ini 

hanya pelengkap saja, bukan tujuan 

berbagai bias yang mungkin timbul 

karena pelanggaran asumsi Best 

Linear Unbiased Estimation (BLUE). 

Untuk itu, tulisan ini membatasi 

diri hanya pada penggunaan analisa 

grafik dan koefisien korelasi.

ANALISA GRAFIK
Dari grafik 1, dapat dilihat bahwa 

Hasil visual inspection atau analisa 

grafik menunjukkan bahwa tanggal 

penetapan RAPBN dan RAPBN-P 

baik dengan lag maupun tanpa lag 

tidak menunjukkan adanya gerakan 

atau kecenderungan searah dengan 

gerakan Dana Pihak Ketiga. Plotting 

dari penetapan Perkiraan Kondisi 

Surplus atau Defisit Anggaran 

(apakah akan Surplus atau Defisit), 

baik yang diambil dari RAPBN 

maupun dari RAPBN-P yang terjadi 

setiap triwulan IV (bulan Oktober) 

dan triwulan III (bulan Juli), tidak 

berdampak secara konsisten 

terhadap gerakan Dana Pihak 

Ketiga. Tidak ada hubungan antara 

announcement kebijakan anggaran 

pemerintah dengan Dana Pihak 

Ketiga. Secara grafik, tidak ada 

crowding out effect. 

ANALISA STATISTIK KOEFISIEN 
KORELASI
Uji analisa statistic, meskipun 

sederhana, diperlukan untuk 

menguji lebih jauh apakah ada 

hubungan atau korelasi antara 

tanggal penetapan kebijakan 

anggaran belanja pemerintah 

dengan Dana Pihak Ketiga di 

perbankan. Sebelum dilaksanakan 

uji koefisien korelasi, karena 

datanya menggunakan data time 

series, diperlukan uji unit root 

terlebih dahulu (Enders, 2015).

UJI UNIT ROOT

Uji unit root menggunakan Phillips-

Perron terhadap data Dana Pihak 

Ketiga.menunjukkan bahwa variabel 

ini tidak stationary pada level, baik 

dengan intercept, trend, maupun 

tanpa trend dan tanpa intercept. 

Namun variabel ini stationary pada 

first difference.

UJI KOEFISIEN KORELASI

Dengan menggunakan analisa 

coefficient correlation, tabel 1 diatas 

Grafik 1: Perbandingan antara Announcement dan         
  Time Trend dan Dana Pihak Ketiga.
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utama dari tulisan ini.

KESIMPULAN
Kesimpulan dari tulisan singkat ini 

adalah, berdasarkan data historis, 

kebijakan defisit anggaran belanja 

pemerintah yang di announce 

pada saat penetapan RAPBN dan 

RAPBN-P pada bulan-bulan Oktober 

tahun berjalan dan bulan Juli tahun 

berikutnya tidak memiliki dampak 

terhadap Dana Pihak Ketiga. Tidak 

ada crowding out effect. Hipotesa 

bahwa variabel dummy, yakni 

kebijakan defisit anggaran belanja 

pemerintah yang di proxy dengan 

tanggal penetapan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (RAPBN)t+1 dan tanggal 

penetapan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara-

Perubahan (RAPBN-P)t+1), tidak 

memiliki dampak terhadap posisi 

dana pihak ketiga, tidak dapat 

ditolak.  Kebijakan defisit anggaran 

belanja tidak memiliki dampak 

terhadap besar Dana Pihak Ketiga 

yang tersedia untuk investasi 

seluruh sektor dalam perekonomian 

Indonesia, baik pada periode ini 

maupun satu periode ke depan.

Terlepas dari hasil analisa di atas, 

pada prakteknya, pemerintah 

tetap perlu secara kontinyu 

melaksanakan komunikasi dengan 

pihak swasta terkait dengan 

kebutuhan dana masyarakat 

untuk membiayai defisit. Hal ini 

untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya crowding out effect. 

Dengan kata lain, pada saat 

kebijakan defisit di rancang untuk 

tahun berikutnya, pemerintah 

perlu membuka komunikasi dan 

melaksanakan sosialisasi dengan 

pihak swasta mengenai besar 

kebutuhan dana pemerintah di 

dalam negeri.
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Announcement lag 1.

Third Party Fund Time Trend Dummy 
Announcement

Dummy 
Announcement (-1)

Third Party Fund  1.000000  0.993601  0.081295 -0.020560

Time Trend  0.993601  1.000000  0.046440 -0.012995

Dummy Announcement  0.081295  0.046440  1.000000 -0.182490

Dummy Announcement (-1) -0.020560 -0.012995 -0.182490  1.000000

Tabel 2: Uji koefisien korelasi antara first difference Dana Pihak Ketiga, Time Trend, dan Dummy Announcement dan Dummy 
Announcement lag 1.

D(Third Party Fund) Time Trend Dummy 
Announcement Dummy Announcement (-1)            

D(Third Party Fund)  1.000000 -0.027465  0.454757 -0.527705

Time Trend -0.027465  1.000000  0.033476 -0.026757

Dummy Announcement  0.454757  0.033476  1.000000 -0.186501

Dummy Announcement 
(-1) -0.527705 -0.026757 -0.186501  1.000000
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*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Pemanfaatan  
Pergeseran Pola Konsumsi 
Masyarakat Indonesia

||Rita Helbra Tenrini *)
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F
enomena yang terjadi 

belakangan ini, 

diindikasikan adanya 

pergeseran pola konsumsi 

masyarakat Indonesia. Pada 

triwulan III tahun 2017 terjadi 

perlambatan konsumsi rumah 

tangga, hal ini terlihat dari 

turunnya pertumbuhan konsumsi 

dari komponen makanan dan 

minuman, pakaian, alas kaki 

dan jasa perawatannya serta 

perumahan dan perlengkapan 

rumah tangga, dibandingkan 

triwulan sebelumnya. Kepala 

BPS Suhariyanto mengatakan 

saat ini mulai terjadi pergeseran 

pola konsumsi masyarakat dari 

yang awalnya bersifat pembelian 

barang atau ritel (non-leisure) 

kepada yang bersifat kegiatan 

waktu luang atau rekreasi (leisure). 

(Okezone, 2017) Pendapat tersebut 

sejalan dengan penegasan yang 

disampaikan oleh Bpk. Bambang 

Brodjonegoro, Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas), dimana 

terjadi indikasi perubahan pola 

konsumsi masyarakat ke arah 

leisure (rekreasi). Beliau mengakui 

pertumbuhan konsumsi makanan 

dan pakaian menurun dan diduga 

penyebabnya adalah meningkatnya 

pengeluaran untuk rekreasi. 

(Wahyu D, 2017)

Data dari Badan Pusat Statistik juga 

menunjukkan terjadi pertumbuhan 

konsumsi rumah tangga pada 

kuartal III 2017 hanya mencapai 

4,39% secara tahunan (year on 

year), lebih rendah dibandingkan 

kuartal sebelumnya yang sebesar 

4,95% dan kuartal III tahun lalu 

yang mencapai 5,01%. Namun 

tidak semua komponen konsumsi 

melambat. Pertumbuhan konsumsi 

yang terkait rekreasi justru 

mengalami kenaikan. Kontribusi 

konsumsi yang terkait rekreasi 

telah mencapai 14-15% terhadap 

total konsumsi rumah tangga tahun 

ini. (Yusuf F. 2017).

Jumlah tamu Indonesia pada hotel 

bintang dan non bintang yang 

terdapat pada data BPS pada tahun 

2003 s.d tahun 2016 mengalami 

peningkatan signifikan, hal ini 

terlihat dari gambar 1

Pada gambar 1 tersebut dapat 

dilihat secara keseluruhan terjadi 

peningkatan dari tahun 2003 s.d 

2016 jumlah tamu Indonesia pada 

hotel bintang dan non bintang. Data 

tahun 2015 pada BPS diragukan, 

sehingga tidak dimasukkan pada 

grafik tersebut. Data kenaikan 

jumlah tamu Indonesia tersebut 

mendukung uraian sebelumnya 

yang menyatakan terjadinya 

pergeseran  pola konsumsi 

masyarakat menjadi ke barang-

barang leisure seperti traveling 

(jalan-jalan). Pergeseran pola 

konsumsi ini sejalan dengan 

peningkatan pendapatan 

masyarakat, pada grafik di atas 

ditunjukkan dengan data Produk 

Domestik Bruto per kapita, 

Gambar 1. Jumlah Tamu Indonesia Pada Hotel Bintang, Non Bintang dan  
PDB per Kapita  Tahun 2003 s.d 2016

Sumber : BPS (diolah kembali)
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dimana pada pendapatan tertentu, 

kebutuhan primer akan terpenuhi, 

dan selanjutnya masyarakat akan 

mulai mengkonsumsi kebutuhan 

sekunder, salah satunya adalah 

traveling (jalan-jalan).

Pergeseran pola konsumsi tersebut 

direspon dengan cepat oleh 

pemerintah dengan menetapkan 

pariwisata sebagai sektor 

unggulan, selain infrastruktur, 

maritim, pangan dan energi 

di era presiden Joko Widodo. 

Sebagai salah satu penyumbang 

devisa negara, pemerintah telah 

berupaya untuk mendorong 

pengembangan sektor Pariwisata.

Penetapan pariwisata sebagai salah 

satu prioritas nasional didukung 

dengan adanya penambahan 

rencana alokasi anggaran untuk 

fungsi pariwisata dalam RAPBN 

tahun 2018, yang direncanakan 

sebesar Rp7.456,0 miliar. Jumlah 

tersebut meningkat sebesar 123,0 

persen jika dibandingkan dengan 

perkiraan realisasi dalam tahun 

2017 sebesar Rp3.343,7 miliar. 

Peningkatan yang signifikan 

tersebut disebabkan adanya 

pengembangan destinasi pariwisata 

baru dan promosi pariwisata dalam 

negeri yang dilakukan secara lebih 

intensif ke mancanegara dengan 

memanfaatkan momentum dan 

fasilitasi penyelenggaraan serta 

keikutsertaan pada Asian Games 

dan Asian Paragames, serta annual 

meeting World Bank-IMF group.

Nota Keuangan beserta Rancangan 

Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Negara tahun 2017 juga 

memasukkan fungsi pariwisata 

menjadi salah satu fungsi dari 11 

fungsi yang menggambarkan tugas 

pemerintah dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi pelayanan dan 

pemerintahan dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan 

nasional. Selain itu telah disepakati 

bahwa terdapat 10 prioritas 

nasional dan 1 prioritas khusus 

dalam Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) Tahun 2018, dimana salah 

satu prioritas tersebut adalah 

prioritas nasional pengembangan 

dunia usaha dan pariwisata. 

Prioritas nasional pengembangan 

dunia usaha dan pariwisata tersebut 

memiliki sasaran antara lain: 

(1) Kontribusi sektor pariwisata 

terhadap PDB Nasional sebesar 

5,5 persen; (2) Jumlah wisatawan 

mancanegara sebanyak 17 juta 

orang; (3) Kontribusi PDB Industri 

sebesar 20,9 persen; (4) Kawasan 

Industri (KI)/Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) sebanyak 3 KI dan 5 

KEK; dan (5) Penyediaan lapangan 

kerja sebanyak 2 juta orang.

Kementerian Pariwisata melalui 

Deputi Bidang Pengembangan 

Destinasi dan Investasi Pariwisata 

dalam upaya menangkap potensi 

kunjungan wisata tersebut telah 

menyusun strategi pengembangan 

destinasi pariwisata melalui (i) 

Pengembangan infrastruktur 

dan ekosistem pariwisata; (ii) 

Peningkatan kualitas dan kuantitas 

destinasi wisata budaya, alam 

dan buatan; (iii) tata kelola 

destinasi pariwisata dan kawasan 

startegis pariwisata nasional ; 

(iv) Pemberdayaan Masyarakat; 

(v) Profil dan promosi investasi 

pariwisata; (vi) Dukungan lintas 

sektor. Akan tetapi pengembangan 

Pariwisata yang diikuti dengan 

peningkatan wisatawan dan luas 

areal wisata diharapkan jangan 

sampai merusak lingkungan dan 

budaya. Seperti disampaikan 

oleh Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, Mari Elka 

Pangestu seusai pembukaan 

Seminar Nasional Kepariwisataan 

bertema ‘Pembangunan 

Kepariwisataan Berkelanjutan’ 

bahwa Pengembangan pariwisata 

yang berkelanjutan berarti 

pengembangan pariwisata 

harus dijalankan tanpa merusak 

lingkungan, tatanan sosial dan 

budaya setempat serta memberi 

manfaat kepada komunitas dan 

masyarakat lokal. (Noviyanti S. 

2017)

Peraturan Menteri Pariwisata No.14 

Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, 

ruang lingkup pedoman Destinasi 

Pariwisata Berkelanjutan 

meliputi (i) pengelolaan destinasi 

pariwisata berkelanjutan; (ii)

pemanfaatan ekonomi untuk 

masyarakat lokal; (iii) pelestarian 

budaya bagi masyarakat dan 

pengunjung; dan (iv) pelestarian 

lingkungan.  Pembangunan 

pariwisata berkelanjutan, seperti 

disebutkan dalam Piagam 

Pariwisata Berkelanjutan (1995) 

adalah pembangunan yang dapat 

didukung secara ekologis sekaligus 

layak secara ekonomi, juga adil 

secara etika dan sosial terhadap 

masyarakat. Pembangunan 

pariwisata berkelanjutan adalah 

upaya terpadu dan terorganisasi 

untuk mengembangkan pariwisata 

dengan cara mengatur penyediaan, 

pengembangan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sumber daya secara 

berkelanjutan.

Salah satu unsur dari pariwisata 

berkelanjutan tersebut adalah 

pemanfaatan ekonomi untuk 

masyarakat lokal. Masyarakat lokal 

yang berada di sekitar tampat 

wisata hendaknya dilibatkan dalam 
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pengelolaan pariwisata tersebut. 

Sehingga pengeluaran wisatawan 

nusantara tersebut dapat 

dimanfaaatkan menjadi sumber 

pertumbuhan perekonomian 

masyarakat lokal, bukan 

terserap hanya ke perusahaan-

perusahaan besar. Adapun rata-rata 

pengeluaran per perjalanan dari 

wisatawan nusantara dapat dilihat 

pada tabe l.

Berdasarkan buku Statistik Profil 

Wisatawan Nusantara Tahun 

2016 yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Pariwisata dan 

Badan Pusat Statistik, disebutkan 

bahwa pengeluaran selama 

melakukan perjalanan wisata 

adalah pengeluaran (rupiah) yang 

betul-betul dikeluarkan oleh 

responden, baik berasal dari biaya 

sendiri maupun dari pihak lain. 

Tidak termasuk dalam pengeluaran 

perjalanan antara lain memberi 

uang (transfer) kepada teman 

atau keluarga yang dikunjungi, 

pembelian barang dagangan 

yang akan dijual kembali dan 

pengeluaran untuk tujuan investasi.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 

bahwa terjadi peningkatan pada 

total rata-pengeluaran wisatawan 

nusantara dari kur lebih Rp711 

ribu pada tahun 2013 menjadi 

Rp914,27 ribu tahun 2016 atau 

sekitar 29 persen. Peningkatan 

terbesar pada jenis pengeluaran 

jasa hiburan, rekreasi dan 

kebudayaan sebesar 71 persen 

yaitu dari Rp14,16 ribu tahun 2013 

menjadi Rp24,19 ribu pada tahun 

2016. Kenaikan sebesar 69 persen 

pada pengeluaran jenis belanja/

cinderamata, dari sebesar Rp102,43 

ribu menjadi Rp173,1 rupiah. 

Pengeluaran untuk makanan, 

minuman dan tembakau juga 

mengalami peningkatan sebesar 62 

persen dari Rp127,98 ribu menjadi 

Rp206,94 ribu. Apabila konsep dari 

pariwisata berkelanjutan ini dapat 

dijalankan sesuai pedoman yang 

ada, maka peningkatan pengeluaran 

wisatawan nusantara ini dapat 

menjadi pendorong pertumbuhan 

ekonomi masyarakat lokal di sekitar 

tempat pariwisata.

Menteri Pariwisata Arief 

Yahya menyampaikan bahwa 

pertumbuhan pariwisata Indonesia 

berada di peringkat 20 dunia 

dan nomor 2 di Asia Tenggara. 

Pertumbuhan pariwisata saat ini 

sebesar 20 persen dan hanya kalah 

dari Vietnam yang mencapai 24 

persen. Untuk dapat meningkatkan 

pertumbuhan pariwisata tersebut 

pemerintah harus melakukan 

edukasi untuk mengubah 

karakter masyarakat. Perlunya 

perbaikan karakter dari pelaku 

wisata dari sisi keramahtamahan, 

agenda yang bersifat regular dan 

berkesinambungan untuk seluruh 

potensi wisata andalan. (Kuncahyo 

W.S., 2017).

Beberapa daerah telah 

mendeklarasikan sektor pariwisata 

sebagai sektor unggulan, antara 

lain Pemerintah Kabupaten Ende, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(Ang, 2016) Pemerintah Kabupaten 

Rembang (Pemkab Rembang, 2016). 

Sementara beberapa kabupaten 

Tabel 1. Rata-Rata Pengeluaran Per Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2013-2016

Tahun Akomodasi

Makanan, 
minuman 

dan 
tembakau

Angkutan
Jasa Hiburan, 

rekreasi dan 
kebudayaan

Jasa 
 Pariwisata  

lainnya

Belanja 
inderamata

Lainnya Total

2013 79,73 127,98 315,56 14,16 20,64 102,43 50,76 711,26

2014 88,02 167,21 358,67 12,72 12,34 119,82 92,9 851,68

2016 95,09 206,94 333,91 24,19 19,16 173,1 61,88 914,27

Sumber : Kemenpar

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa 
terjadi peningkatan pada total rata-rata 
pengeluaran wisatawan nusantara dari 
kurang lebih Rp711 ribu pada tahun 2013 
menjadi Rp914,27 ribu tahun 2016 atau 
sekitar 29 persen. 

“
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berusaha mengoptimalkan sektor 

pariwisata di daerahnya seperti 

Pemerintah provinsi Jawa Tengah. 

(Rizqi A.N. 2017). Hal ini juga 

sejalan dengan penetapan sektor 

pariwisata sebagai sektor unggulan 

oleh presiden Jokowi.

Pemerintah daerah yang sukses 

dalam memajukan sektor pariwisata 

salah satunya adalah pemerintah 

kabupaten Banyuwangi. Pariwisata 

Banyuwangi berkembang dengan 

pesat saat ini, promosi pariwisata 

dilakukan sampai luar negeri. 

Destinasi pariwisata yang 

disiapkan tidak hanya destinasi 

alam saja tetapi destinasi atraksi 

dan kebudayaan yang melibatkan 

masyarakat lokal. Pariwisata 

tersebut juga didukung dengan 

infrastruktur berupa bandar udara, 

jalan menuju tempat wisata dan 

sarana wisata seperti restoran, 

kamar mandi dan parkir di destinasi 

wisata. Pembangunan pariwisata 

yang melibatkan masyarakat 

lokal ini mampu meningkatkan 

pendapatan per kapita masyarakat 

banyuwangi hingga 70 % dari 

Rp14,97 juta pada 2010 menjadi 

Rp25,5 juta pada 2014 (detikFinance, 

2015)

Dalam upaya menangkap potensi 

pergeseran pola konsumsi ke 

barang-barang leisure seperti 

traveling (jalan-jalan), pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah harus 

bekerja bersama untuk menyiapkan 

infrastruktur dan sarana 

pendukung sektor pariwisata. 

Pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah juga diharapkan dapat 

mendukung pelaku pariwisata dari 

masyarakat lokal sekitar tempat 

pariwisata, berupa kemudahan 

berusaha, pelatihan wirausaha 

pariwisata dan promosi pariwisata. 

Sehingga potensi tersebut dapat 

dinikmati oleh pelaku pariwisata 

yang berasal dari masyarakat lokal 

di sekitar destinasi pariwisata 

itu sendiri sesuai dengan konsep 

pariwisata berkelanjutan, dan 

tidak hanya dimanfaatkan oleh 

pengusaha besar yang bergerak di 

bidang pariwisata.
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  ______________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Padat Karya Cash  
untuk Mendorong Daya Beli
|| Suska *)

P
ada akhir Oktober 2017, Presiden Jokowi 

meluncurkan program padat karya cash yang 

bertujuan meningkatkan daya beli terutama 

masyarakat di pedesaan. Program ini akan dilaksanakan 

pada tahun 2018 dengan melibatkan Kementerian Desa 

Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian 

Pertanian, dan Kementerian Perhubungan. Sumber 

pembiayaan program ini  antara lain berasal dari dana 

desa dan anggaran beberapa kementerian tersebut. 

Adapun sasaran dari program adalah penduduk desa 

dimana dari setiap desa akan dipekerjakan sekitar 200 

orang dan  alokasi upah per orang berkisar antara 100 

ribu sampai 160 ribu rupiah per hari atau 80% dari 

upah minimum provinsi setempat. 

Dibandingkan dengan program social assistance 

lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) 

yang memerlukan pemenuhan persyaratan tertentu 

untuk mendapatkannya dan diberikan secara periodik, 

http://infonawacita.com
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padat karya cash diharapkan dapat 

langsung berdampak pada daya beli 

terlebih lagi apabila pembayaran 

upah dilakukan secara harian atau 

mingguan. Selain tujuan utama 

meningkatkan daya beli yang 

pada akhirnya dapat menggerakan 

perekonomian Indonesia, program 

ini  juga dapat menjadi sarana 

untuk meningkatkan infrastruktur 

dan berbagai sarana di pedesaan.

Padat karya cash dapat 

dikategorikan sebagai salah satu 

bentuk labor intensive public 

work yang telah dilaksanakan 

sebelumnya baik di Indonesia 

maupun di negara berkembang 

lainnya dengan mekanisme 

pelaksanaan yang berbeda-beda. 

Bila mengacu pada pengalaman 

krisis keuangan global di tahun 

2008, salah satu program yang 

diluncurkan pemerintah Indonesia 

saat itu adalah padat karya. 

Perbedaan program padat karya ini 

dengan padat karya cash yang akan 

dilaksanakan di 2018 adalah, selain 

program nasional pemberdayaan 

masyarakat (PNPM) yang serupa 

dengan padat karya cash yang akan 

dilaksanakan di tahun 2018,  padat 

karya di tahun 2008 juga dikaitkan 

dengan proyek infrastruktur 

tertentu yang tidak dikhususkan 

untuk masyarakat di pedesaan. 

Secara konseptual, program 

padat karya sangat sesuai untuk 

mengatasi masalah transient poverty 

dari pekerja yang karena kondisi 

tertentu seperti perlambatan 

ekonomi, musim tanam dan krisis 

ekonomi kehilangan lapangan kerja. 

Dengan demikian, agar program ini 

mendapatkan hasil yang optimal,  

program ini dapat ditargetkan 

untuk wilayah tertentu yang 

memiliki tingkat pengangguran dan 

kemiskinan yang tinggi (Samson, 

2006). Keterbatasan dari dari 

program padat karya semacam ini 

di antaranya adalah memerlukan 

biaya tinggi, lebih sulit untuk 

diadministrasikan dan tidak dapat 

menjangkau orang-orang yang tidak 

memiliki kemampuan untuk bekerja 

seperti manula dan anak-anak. 

Pengalaman pelaksanaan 
program padat karya  di 
berbagai negara
Pengalaman Indonesia dalam 

pelaksanaan program padat karya 

adalah yang dilakukan dalam 

rangka mengatasi dampak krisis 

keuangan global 2008. Anggaran 

yang dikeluarkan saat itu sebesar 

Rp8.376,5 miliar pada tahun 2009, 

yang digunakan untuk (1) belanja 

infrastruktur sebesar Rp7.775,0 

miliar, dan (2) Program nasional 

pemberdayaan masyarakat (PNPM) 

sebesar Rp601,5 miliar.

Berdasarkan pengalaman program 

padat karya infrastruktur dalam 

rangka mengatasi dampak krisis 

keuangan global tahun 2008 

tersebut, hasil penelitian Usman 

(2012)  terhadap beberapa wilayah 

di Indonesia menyimpulkan 

beberapa hal. Pertama dari sisi 

belanja pembangunan daerah 

yang diteliti, program tersebut 

terbukti dapat meningkatkan 

kapasitas belanja pembangunan 

daerah setempat terutama terkait 

infratruktur. Namun di sisi lain, 

manfaat program tersebut tidak 

langsung dapat dirasakan oleh 

masyarakat setempat. Disinyalir 

terjadinya hal ini disebabkan desain 

program yang tidak disesuaikan 

dengan besarnya dampak krisis 

tersebut di masing-masing wilayah 

yang berbeda-beda, dan tidak 

disesuaikan dengan sektor yang 

terkena krisis di wilayah yang 

bersangkutan. 

Sedangkan untuk program padat 

karya berupa PNPM, PNPM terbukti 

dapat meningkatkan peluang 

pekerjaan masyarakat setempat 

sekaligus menggerakkan roda 

perekonomian setempat melalui 

penggunaan material dari unit 

bisnis lokal.  PNPM juga dianggap 

dapat  meningkatkan infrastruktur 

pedesaan sehingga memberi 

manfaat kepada masyakarat desa 

seperti peningkatan akses jalan 

dan penyediaan air bersih (Usman, 

2010). 

Namun demikian terdapat 

kelemahan dari sisi pelaksanaan 

dimana terdapat pekerja non-

miskin yang terlibat dalam PNPM 

termasuk aparat desa setempat.  

Indikasi penyimpangan dalam 

pelaksanaan PNPM juga ditemukan 

dimana terdapat oknum yang 

hanya datang ke lokasi proyek, 

menandatangani daftar hadir 

pekerja tanpa melakukan pekerjaan 

yang seharusnya. Sebagai akibat 

dari penyimpangan ini, target 

untuk mengurangi kemiskinan 

di wilayah setempat tidak dapat 

tercapai. Dampak lainnya dari 

keterlibatan pekerja yang tidak 

memiliki keahlian pekerja bangunan 

dan tidak melaksanakan pekerjaan 

sesuai yang seharusnya adalah 

kualitas infratruktur yang kurang 

baik bahkan pada beberapa 

kasus terdapat sarana yang tidak 
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dapat dipergunakan lagi setelah 

berakhirnya PNPM.

Beberapa negara berkembang 

terutama di wilayah Sub-Sahara 

Africa telah melaksanakan labor 

intensive public work ini. Program-

program tersebut dilakukan untuk 

mengatasi masalah perekonomian 

yang disebabkan antara lain karena 

krisis, kekeringan, kelaparan dan 

tingkat kemiskinan yang tinggi.  

Bostwana misalnya, melaksanakan 

program cash for work selama 

beberapa periode sejak akhir tahun 

1970an untuk mengatasi chronic 

dan transient poverty. Pada periode 

1992-1993, program ini diperkirakan 

menciptakan sampai dengan 

100.000 kesempatan  kerja dan  

memberi kesempatan kerja lebih 

tinggi untuk perempuan (Teklu, 

1995).

Negara Sub-Sahara Afrika lainnya 

yang juga melaksanakan program 

padat karya adalah Ghana. Dengan 

tujuan menciptakan lapangan kerja 

dan mengentaskan kemiskinan, 

program senilai US $ 56 juta ini 

diperkirakan diterima manfaatnya 

oleh 7,814 orang di tahun 2015 dan 

30,042 di tahun 2014. Di Tanzania, 

program serupa dilaksanakan 

dengan bekerja sama dengan UNDP, 

ILO dan beberapa negara Eropa.  

Program diikuti oleh masyarakat 

yang dapat bekerja dan penentuan 

peserta dilaksanakan pada tingkat 

desa. Program ini diperkirakan 

berhasil menciptakan 2,9 juta hari 

kerja selama 1980-1990an.

Negara Asia yang melaksanakan 

program serupa adalah India yang 

pada tahun 2007 melaksanakan 

program NREG  (National  Rural  

Employment  Guarantee). Dengan 

pengalaman kesuksesan program 

serupa sebelumnya, program 

ini ditujukan untuk masyarakat 

rural. Kriteria yang ditetapkan di 

program ini adalah padat karya 

dan menghasilkan aset produktif  

(Koohi-Kamali, 2010). Sasaran dari 

program ini adalah masyarakat 

pedesaan yang berada di bawah 

garis kemiskinan. Tingkat upah 

yang diberikan disesuaikan dengan 

tingkat upah minimum di masing-

masing wilayah. Program ini 

dianggap berhasil memberi manfaat 

kepada 31 juta rumah tangga 

dan meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam lapangan kerja 

secara signifikan. Program lainnya 

di India khusus menyasar desa 

yang terbelakang. Program ini 

berhasil meningkatkan kondisi 

desa- desa yang terbelakang kondisi 

ekonominya yang disebabkan 

karena kultur negara tersebut 

misalnya desa yang penduduknya 

memiliki kasta sosial terendah.

Zimmerman (2014) mengungkapkan 

beberapa temuan dari risetnya 

terhadap pelaksanaaan program 

padat karya dari dua sisi pro dan 

kontra seperti pada tabel 1.

Mendesain program padat 
karya cash

Beberapa poin penting dalam 

mendesain program padat karya 

dipaparkan dalam Samson et. 

al (2006). Poin pertama adalah 

penetapan upah. Berdasarkan 

pengalaman program padat karya di 

beberapa negara, upah ditetapkan 

cukup rendah sesuai dengan 

upah unskilled-workers agar tidak 

menyebabkan distorsi di pasar 

tenaga kerja. Upah yang lebih besar 

daripada market wage di wilayah 

tersebut dapat memicu crowding 

out tenaga kerja dan membuat 

demand yang lebih tinggi terhadap 

pekerjaan padat karya tersebut 

(Koohi-Kamali, 2010). Penetapan 

upah yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan tertariknya tenaga 

kerja lain yang telah memiliki 

pekerjaan untuk mengikuti 

program padat karya tersebut. 

Yang dikuatirkan dari kondisi ini 

adalah apabila target yang disasar 

adalah meningkatkan daya beli dari 

unskilled worker dan unemployed/

underemployed, maka dapat terjadi 

pelaksanaan program menjadi tidak 

tepat sasaran.

Poin penting lainnya adalah 

program seharusnya ditujukan 

kepada lapisan masyarakat 

termiskin di daerah tersebut. 

Dengan tujuan meningkatkan daya 

beli, masyarakat paling miskin 

ini lah yang paling memerlukan 

program tersebut. Program padat 

karya juga sebaiknya menciptakan 

aset yang memberi manfaat pada 

rumah tangga miskin. Misalnya 

pembangunan atau perbaikan  

Negara Sub-Sahara Afrika lainnya yang 
juga melaksanakan program padat karya 
adalah Ghana. Dengan tujuan menciptakan 
lapangan kerja dan mengentaskan 
kemiskinan, 

“
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fasilitas kesehatan dan pendidikan 

di desa setempat.

Pemerintah daerah dan organisasi 

setempat juga agar dilibatkan dalam 

program padat karya ini termasuk 

dalam perencanaa, pengaturan dan 

keikutsertaan usaha-usaha kecil 

setempat dalam pengerjaan proyek. 

Jika kesempatan kerja yang 

disediakan dari program ini 

terbatas, maka masyarakat yang 

paling miskinlah yang seharusnya 

diprioritaskan untuk mengikuti 

program ini untuk itu program 

sebaiknya dilaksanakan mendekati 

lokasi dimana masyarakat yang 

paling miskin tinggal untuk 

mengurangi kemungkinan kendala 

transportasi untuk mencapai lokasi 

proyek.

Dalam hal teknis pelaksanaan, 

sebisa mungkin waktu pelaksanaan 

program disesuaikan dengan 

jadwal masyarakat setempat 

misalnya disesuaikan dengan waktu 

masyarakat miskin yang mengurus 

kebun untuk kebutuhan makan 

mereka sehari-hari.

Selain penyimpangan pada 

pelaksanaan program padat karya 

sebelumnya di Indonesia yang telah 

dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

mengacu pada pelaksanaan program 

social welfare lainnya yang pernah 

dilaksanakan Indonesia, salah satu 

permasalahan yang ditemukan 

adalah penyelewengan dana. Pada 

kasus Bantuan Langsung Tunai 

misalnya, diindikasikan terjadi 

pemotongan bantuan dengan dalih 

biaya administrasi, pembangunan 

sarana umum dan sebagainya. 

Permasalahan lainnya adalah 

bantuan dipotong untuk dibagikan 

kepada warga lain yang bukan 

menjadi sasaran program. Pada 

kasus Program Keluarga Harapan, 

selain penyewengan berupa 

pemotongan bantuan, terdapat pula 

indikasi tidak tepat sasarannya 

program tersebut dimana penerima 

PKH adalah keluarga mampu.

Penutup
Program padat karya cash di 

tahun 2018 diharapkan dapat 

meningkatkan daya beli terutama 

masyarakat di pedesaan. 

Pengalaman keberhasilan program 

padat karya baik di Indonesia 

maupun negara-negara lain 

menunjukan program padat karya 

dapat menyediakan lapangan kerja 

yang signifikan bagi masyarakat 

setempat untuk meningkatkan 

penghasilan, menggerakan 

ekonomi wilayah setempat dan 

meningkatkan infrastruktur daerah. 

Namun program ini juga memiliki 

beberapa kelemahan yang dapat 

meyebabkan program ini tidak 

mencapai tujuannya. 

Perencanaan dan desain yang 

memadai sangat diperlukan agar 

program ini berjalan optimal. 

Pros Cons

+ Public works programs provide a safety net for 

households after economic shocks. 

+ Programs can be adapted to a variety of country 

contexts and to both aggregate and idiosyncratic 

shocks. 

+ Public works programs allow households to 

selfselect into employment when they need it.

+ Programs can be flexible and decentralized.

+ Despite implementation problems, public works 

programs typically reach the target population.

− Rationing, corruption, mismanagement, and other 

implementation problems limit the effectiveness of 

public works programs in providing employment at 

specified wages.

− Job-rationing and low-income gains may dampen 

the impact of public works programs on poverty. 

− Public works programs can reduce the availability of 

private-sector jobs. 

− Governments do not always set clear policy goals and 

instill them into program design and implementation.

Tabel 1. Aisi pro dan kontra program padat karya.

Sumber: Zimmermann (2014).

Jika kesempatan kerja yang disediakan  
dari program ini terbatas, maka 
masyarakat yang paling miskinlah  
yang seharusnya diprioritaskan untuk 
mengikuti program ini

“
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Berkaca pada pengalaman 

pelaksanaan program padat karya 

sebelumnya baik di Indonesia 

maupun di negara  berkembang 

lainnya, penetapan sasaran program 

sebagai tahap awal perencanaan 

perlu diperhatikan. Penyeragaman 

jumlah peserta padat karya di tiap 

desa tanpa melihat bagaimana 

kondisi desa yang bersangkutan 

dapat menyebabkan desa yang 

memiliki lebih banyak penduduk 

miskin tidak mendapat alokasi 

yang cukup. Selain itu penetapan 

upah yang direncanakan sebesar 

80%dari UMP perlu ditinjau kembali 

apakah upah tersebut sesuai dengan 

besaran upah desa setempat untuk 

mencegah berpindahnya tenaga 

kerja yang telah memiliki pekerjaan 

dan penduduk non miskin 

mengikuti program ini.

Sosialisasi program padat karya 

cash sebelum program dijalankan 

juga diperlukan agar masyarakat 

desa mengetahui informasi 

terkait program dan mendapatkan 

pengertian tentang siapa yang 

berhak mengikuti program dan 

manfaat dari program tersebut. 

Hal ini juga sebagai upaya untuk 

mencegah penyimpangan dalam 

pelaksanaannya karena masyarakat 

telah mengerti bagaimana 

seharusnya program tersebut 

dijalankan. 

Pada tahap pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi yang 

baik harus dilakukan untuk 

mendeteksi penyimpangan 

termasuk pemotongan upah oleh 

oknum tertentu dan masuknya 

penduduk non-miskin dan 

aparat pemerintahan desa dalam 

program ini. Salah satu hal 

yang dapat dilakukan adalah 

dengan menyediakan sarana 

untuk pengaduan penyimpangan 

tersebut yang dapat diakses 

oleh seluruh masyarakat. 

Pemanfaatan complaint center 

yang memanfaatkan teknologi 

informasi seperti  media sosial 

maupun fasilitas chat langsung 

dengan contact center dapat 

menjadi sarana pengaduan. Strategi 

lainnya yang dapat dilakukan 

maupun inspeksi langsung secara 

periodik dari pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah di 

level yang lebih tinggi terhadap 

proyek yang dikerjakan. Lembaga 

swadaya masyarakat juga dapat 

dilibatkan untuk turut mengawasi 

pelaksanaan program tersebut. 
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APBN 2018 Sebagai Kekuatan  
Ungkit Daya Beli Masyarakat
|| Adrianus Dwi Siswanto *)

D
alam Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, 

pemerintah menetapkan tiga fokus prioritas. 

Yaitu pembangunan infrastruktur, pengurangan 

kemiskinan serta kesenjangan antar pendapatan 

dan antar wilayah, dan perluasan kesempatan kerja 

(sumber: https://www.kemenkeu.go.id/rapbn2018). 

Dari ketiga prioritas tersebut, dua prioritas terakhir, 

yaitu pengurangan kemiskinan dan kesempatan 

kerja, ditujukan untuk individu orang per orang. 

Prioritas tersebut, merupakan upaya pemerintah agar 

jumlah orang miskin menjadi berkurang. Sedangkan 

https://qph.fs.quoracdn.net

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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kesempatan kerja, merupakan 

upaya melalui APBN agar bisa 

menciptakan lapangan kerja untuk 

lebih banyak angkatan kerja di 

Indonesia. 

Jika prioritas-prioritas tersebut 

tercapai maka ada perbaikan 

daya beli masyarakat. Kelompok 

masyarakat miskin yang semakin 

sejahtera pastinya semakin 

membaik penghasilannya yang 

ditandai dengan naiknya daya 

beli. Hal yang sama terjadi pada 

kelompok yang sudah masuk 

sebagai angkatan kerja. Jika mereka 

bekerja maka akan diperoleh 

penghasilan sekaligus menciptakan 

daya beli. Oleh karena itu, tidak 

berlebihan jika, muara dari ketiga 

prioritas tersebut adanya perbaikan 

dalam daya beli masyarakat, baik 

dari sisi rumah tangga, maupun 

orang per orang.

Sejak awal tahun 2017, masyarakat 

dikejutkan dengan fenomena 

tutupnya beberapa perusahaan 

bisnis retail. Sepanjang tahun 2017, 

akan ditandai dengan fenomena 

tersebut. Misalnya, akhir Oktober 

2017 lalu, Lotus merencanakan 

tutup. Kemudian akhir tahun 2017, 

Debenhams rencana menyusul. 

Ancaman bisa terjadi terhadap 

perusahaan sejenis, seperti Sogo, 

Seibu, Matahari, Ramayana, 

Toserba Jogya, Rimo, dan Tip Top. 

Indikasi turunnya penjualan retail 

sudah terdeteksi sejak lebaran 

2017 (Juli 2017). Pertumbuhan 

penjualan lebaran 2017 hanya 

5 - 6 persen. Padahal pada tahun-

tahun sebelumnya bisa mencapai 

kisaran angka 13 – 40 persen. 

Turunnya penjualan bisa berpotensi 

mengurangi laba usaha. Omzet 

turun juga bermakna perekonomian 

tengah mengalami perlambatan. 

Pengamat ekonomi menyatakan 

turunnya penjualan karena 

daya beli masyarakat turun. 

Khususnya di kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah. Seperti 

buruh bangunan, pembantu 

rumah tangga, dan buruh tani. 

Sebagian lagi menyebutkan 

karena masyarakat menahan diri 

untuk tidak belanja (Chatib Basri, 

2017). Data perbankan seolah-

olah menguatkan argumentasi 

tersebut. Pertumbuhan dana pihak 

ketiga (DPK) sebesar 11,18 persen 

(BPS, 2017). Bank Indonesia (BI) 

memprediksi pertumbuhan kredit 

perbankan berkisar pada 7 – 9 

persen (Sumber, BI-2017). Semula 

ditargetkan bisa mencapai 8 – 10 

persen.   

Data Makro Optimis
Cara mudah untuk mengetahui 

kondisi nyata perekonomian 

Indonesia, lewat data konsumsi 

masyarakat. Konsumsi masyarakat 

atau rumah tangga, merefleksikan 

besarnya pendapatan yang 

diterima. Pendapatan rumah 

tangga digunakan untuk 2 hal. 

Untuk konsumsi atau disimpan 

(baca: investasi). Semakin tinggi 

pendapatan rumah tangga maka 

disposable income semakin tinggi. 

Dengan kata lain, daya beli semakin 

naik. Oleh karena itu, adanya 

kenaikan konsumsi juga menjadi 

tanda adanya kenaikan daya beli. 

Data Survei Ekonomi Nasional 

(Susenas), menyebutkan bahwa 

sumber pertumbuhan konsumsi 

ternyata berasal dari 30 persen 

kelompok masyarakat terendah. 

Kelompok tersebut naik karena 

dorongan kebijakan transfer 

pemerintah. Seperti, bantuan non 

tunai Program Keluarga Harapan 

(PKH) yang dicairkan tahap ketiga 

di bulan Agustus 2017 untuk lebih 

dari 6 juta Keluarga Penerima 

Manfaat. Jika satu keluarga terdiri 

dari 4 orang, maka PKH dirasakan 

manfaatnya untuk 24 juta orang. 

Dan mereka belanja di pasar-pasar 

tradisional bukan pasar modern. 

Karenanya retail dan supermarket 

modern tidak merasakan manfaat 

PKH.

Sedangkan kelompok rumah 

tangga menengah, relatif turun 

dari 8 persen tahun 2016, menjadi 

6 persen tahun 2017. Ini yang 

dikatakan oleh sebagian besar 

pengamat ekonomi, bahwa ada 

kelompok rumah tangga yang 

menahan diri untuk memilih 

menabung daripada belanja. Atau 

belanja yang mereka lakukan 

bergeser tidak lagi sandang dan 

pangan. Lebih pada kebutuhan 

leasure, seperti rekreasi atau 

liburan.

Data makro yang lain, juga 

memperlihatkan optimisme. 

Penerimaan PPN Dalam Negeri, 

yaitu pajak atas konsumsi barang/

jasa, tumbuh 12,1 persen. Jauh 

melampaui pertumbuhan triwulan 

III 2016 sebesar 2,9 persen. Sebagian 

pengamat ekonomi mengkritisi 

data ini. Kenaikan PPN belum 

bisa menjelaskan daya beli yang 

melemah. Pengamat harusnya 

melihat lebih rinci. Dengan data 

lebih detail, sektor-sektor utama 

penyumbang PPN berasal dari 

sektor Industri Pengolahan (10,7 

persen), Perdagangan Besar 

dan Eceran (12 persen), dan 

Transportasi serta Pergudangan 

(16,6 persen). Sektor-sektor tersebut 

erat kaitannya dengan konsumsi 

rumah tangga. Dengan kata lain, 

sektor-sektor industri yang menjadi 
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sumber pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, tetap berkontribusi 

dan aman. Sektor-sektor tersebut 

tidak mengalami gangguan karena 

terbukti masih tumbuh di atas 10 

persen. 

Indikasi lain masih kuatnya daya 

beli masyarakat adalah penerimaan 

Pajak Perdagangan Eceran yang 

naik signifikan sebesar 18,2 persen 

dibandingkan periode yang sama 

pada tahun 2016. Sumber kenaikan 

terbesar berasal dari PPh Final 

1 persen. Jelas ini signal kuat 

konsumsi mengalami kenaikan. 

Sekaligus menandakan reformasi 

perpajakan direspon positif oleh 

wajib pajak pelaku usaha di bidang 

perdagangan eceran. Omzet 

pedagang eceran naik dan karena 

taat pajak, mereka mulai membayar.  

Menjaga Kualitas APBN 2018
Bagaimana APBN 2018 lebih 

berkualitas? APBN disebut 

berkualitas jika mampu 

menyelesaikan tiga prioritas. 

Muaranya pada bisa atau tidak 

memperbaiki dan  menjaga daya 

beli masyarakat. Baik melalui 

belanja yang secara langsung 

berdampak maupun multiplier. 

Dalam APBN 2018, ada lima 

program/sektor yang menjadi 

perhatian serius pemerintah guna 

memperbaiki kualitas belanja. Dari 

kelima hal tersebut, diharapkan 

terjadi penguatan fungsi APBN, 

yaitu alokasi, distribusi, dan 

stabilisasi. 

Adapun implementasi penguatan 

tersebut tercermin pada kegiatan 

penanggulangan kemiskinan 

dan kesenjangan dengan alokasi 

Rp283,7 triliun. Selanjutnya bidang 

infrastruktur yang dialokasikan 

anggaran Rp410,7 triliun. 

Berikutnya belanja berkualitas 

juga digunakan untuk tiga sektor 

unggulan, yaitu pertanian, 

pariwisata, dan perikanan. Alokasi 

untuk sektor unggulan mencapai 

Rp34,8 triliun. Sedangkan untuk 

belanja aparatur negara dan 

pelayanan masyarakat, Rp365,8 

triliun. Untuk TA 2018, pemerintah 

memperbaiki kesejahteraan para 

pensiun, termasuk pensiunan 

apparat pemerintah daerah. Tidak 

kalah penting adalah bidang 

pertahanan keamanan dan 

demokrasi yang memperoleh alokasi 

mencapai Rp220,8 triliun.

Untuk menanggulangi kemiskinan 

dan kesenjangan, kita lihat dari sisi 

belanja sosial. Alokasi anggaran 

untuk program perlindungan 

sosial (PKH), semula untuk 6 

juta Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) naik menjadi 10 juta KPM. 

APBN 2018 telah mengalokasikan 

Rp17,317 triliun untuk program 

KPM. Bandingkan dengan TA 2017 

yang hanya Rp12,7 triliun untuk 

6 juta KPM. Pada TA 2018, per 

KPM setidaknya akan menerima 

Rp1,7 juta per tahun. Tentu saja 

ini akan berdampak menaikan 

daya beli masyarakat KPM. Sesuai 

dengan laporan Worldbank yang 

menyebutkan bahwa dampak 

PKH di Indonesia berkisar antara 

16 – 25 persen dari pengeluaran 

(Worldbank, 2017). 

Program yang lain, yaitu perluasan 

bantuan pangan non tunai. Pada 

TA 2018, akan ditingkatkan KPM 

menjadi 10 juta dengan alokasi 

anggaran Rp13,5 triliun. Meningkat 

hampir 8 kali lipat dari TA 2017 

yang baru mencover 1,4 juta 

KPM dengan alokasi Rp1,6 triliun. 

Kemudian program pelayanan 

kesehatan yang diharapkan bisa 

menjangkau 92,4 juta jiwa. Untuk 

bidang pendidikan, melalui Program 

Indonesia Pintar, dialokasi anggaran 

Rp11 triliun. Meningkat lebih dari 

Rp200 miliar dari tahun 2017. 

Sedangkan dari belanja barang 

dan modal, government spending 

tetap dinyakini on the track. 

Kebijakan pemerintah dalam tiga 

tahun terakhir yang fokus di 

infrastruktur, mulai memberikan 

manfaat. Infrastruktur memberikan 

dukungan penting untuk industri 

pengolahan dan perdagangan 

besar hingga ke pengecer. Dana 

infrastruktur APBN yang saat ini 

sudah mencapai lebih dari Rp. 900 

triliun dalam 3 tahun berturut-

turut, harapannya menciptakan 

pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan. Ada multiplier efect 

yang mulai dirasakan masyarakat.

Organization for Economic Co-

operation and Development 

(OECD) juga merekomendasikan 

peningkatan belanja untuk 

pembangunan infrastruktur pada 

area transportasi dan logistik 

pendukung industri, pencegahan 

bencana alam dan pemenuhan 

kebutuhan air untuk hidup (Survei 

Ekonomi OECD, Maret 2015). 

Sedangkan untuk petani, khususnya 

terkait dengan produktivitas 

pertanian, perlu memberikan 

bantuan teknis dan pelatihan, 

akses petani terhadap kredit, 

dan kebijakan yang lebih longgar 

terhadap pembatasan perdagangan. 
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Negative List dalam Perjanjian  
Internasional Sektor Jasa dan Jasa 
Keuangan : Bermanfaat atau  
Merugikan ?

https://static.adweek.com, diolah

  ______________________________________________________________________________________________________
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S
ektor jasa (services sectors) 

adalah satu dari tiga sektor 

terpenting dalam berbagai 

forum perundingan perdagangan 

internasional selain barang dan 

investasi. Sektor  pertama yang 

dirundingkan dalam forum 

perundingan perdagangan 

internasional adalah sektor 

barang. Hasil perundingan 

tersebut melahirkan GATT (General 

Agreement on Trade and Tariff) 

1948. Sektor jasa dirundingkan 

belakangan bersama sektor 

investasi dalam putaran Uruguay 

yang berakhir pada tanggal 1 

Januari 1995 dan ditandai secara 

monumental dengan berdirinya 

lembaga formal perundingan 

perdagangan internasional yang 

biasa disebut dengan nama WTO 

(World Trade Organization). 

Hasil dari rangkaian perundingan 

perdagangan jasa adalah suatu 

perjanjian. Perjanjian tersebut 

berisikan kelonggaran terhadap 

kebijakan perdagangan dari suatu 

negara (trade measures). Tak 

satupun negara di dunia yang 

ingin menanggalkan sama sekali 

semua hambatan perdagangan yang 

ada dalam regulasi domestiknya, 

sebagian hambatan ingin 

diperlonggar atau dibebaskan dan 

sebagian hambatan lainnya ingin 

tetap dipertahankan. Cara penulisan 

hambatan yang diperlonggar 

atau dihapus dan hambatan yang 

tetap dipertahankan dalam suatu 

perjanjian perdagangan sektor 

jasa disebut  metode skeduling 

(scheduling method). Adapun hasil 

penyusunan pembukaan atau 

pelonggaran hambatan secara 

umum dan secara spesifik tersebut 

berwujud suatu skedul komitmen 

(commitment schedule). 

Forum perundingan perdagangan 

internasional yang paling dikenal 

adalah perundingan multilateral 

WTO. Forum ini memiliki leverage 

dampak sosial, ekonomi, dan politik 

paling besar di dunia, dan menjadi 

barometer bagi perundingan 

perdagangan di level-level lainnya. 

Dalam forum WTO ini dihasilkan 

perjanjian General Agreement 

Trade service (GATS) yang 

menggunakan metode skeduling 

komitmen sektor jasa yang paling 

luas digunakan yaitu GATS hybrid 

list atau lebih dikenal dengan 

sebutan positive list. Pendekatan lain 

adalah negative list yang banyak 

berkembang di kawasan benua 

Amerika, dipelopori oleh perjanjian 

NAFTA (North American Free Trade 

Area/FTA) yang berlaku efektif 

sejak tahun 1994. 

Indonesia turut mengikuti berbagai 

perundingan perdagangan jasa. 

Pada perundingan terdahulu yang 

diikuti Indonesia di forum WTO, 

ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea 

FTA, IJEPA, ASEAN-Australia 

New Zealand FTA, metode 

yang digunakan adalah positive 

list dengan GATS-style. Namun 

kini seiring dengan munculnya 

berbagai FTAs/Regional Trade 

Agreement(RTAs) baru yang sedang 

dinegosiasikan di kawasan ASEAN 

yakni Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP)

dan Trans Pasific Partnership 

(TPP), pendekatan negative list dan 

pendekatan hybrid mendapatkan 

Positive list (bottom up) Negative list (top down)

• Komitmen spesifik berdasarkan 

sektor dan moda suplai. Hambatan 

perdagangan dirinci dalam kolom 

akses pasar (market access) dan 

kolom perlakuan nasional (national 

treatment) 

• Terdapat perlakuan Most Favourable 

Nations MFN (dengan pembebasan 

sementara)

• Cakupan sektor yang komprehensif

• Perlakuan MFN dan perlakuan 

nasional tanpa adanya persyaratan 

(namun dibolehkan diberikan 

catatan hambatan perdagangan 

yang ada)

• Tidak ada persyaratan kehadiran 

lokal

• Adanya daftar hambatan 

kuantitatif non-diskriminatif 

 

Tabel 1. 
Karakteristik Umum Metode 
Skeduling

Sumber : Stephenson dan Robert (2011), diadaptasi
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momentumnya dan perlahan-lahan 

didorong untuk digunakan. Kedua 

metode tersebut belum dikenal 

dengan baik oleh Indonesia yang 

memang terbiasa dengan positive 

list dalam seluruh perjanjian 

FTAs/RTAs-nya. Ada semacam 

kekhawatiran bahwa penggunaan 

negative list atau hybrid (campuran) 

dalam RCEP dan TPP akan 

membuka seluas-luasnya liberalisasi 

perdagangan jasa di Indonesia, 

dan setelah itu Indonesia tidak 

dapat lagi melangkah mundur dari 

komitmennya. 

Untuk itu pemahaman lebih jauh 

terhadap metode skeduling negative 

list dalam perundingan sektor jasa 

menjadi penting bagi Indonesia. 

Dalam tulisan ini akan dikaji 

metode skeduling negative list dan 

penerapannya sejauh ini dalam 

berbagai perundingan sektor jasa, 

serta berbagai kelebihan maupun 

kelemahannya. 

NEGATIVE LIST : KARAKTERISTIK 
DAN FORUM PENGGUNA
Secara umum, cara untuk 

melakukan skeduling secara 

umum terbagi atas dua jenis, yaitu 

positive list yang lahir dari GATS 

dan negative list yang muncul dari 

NAFTA. Dalam metode positive 

list, hal-hal yang dicakup atau 

dibolehkan dimasukkan ke dalam 

daftar skeduling. Sebaliknya 

dalam metode negative list, hal-

hal yang tidak dicakup atau 

tidak diperbolehkan dimasukkan 

ke dalam daftar skeduling. 

Karakteristik dari kedua metode 

skeduling disajikan dalam Tabel 1.

Metode skeduling negative list 

banyak sekali dijumpai di forum 

perundingan FTA (Free Trade Area) 

perdagangan jasa yang melibatkan 

negara-negara di benua Amerika. 

Dalam forum tersebut, kemitraan 

terjadi antara sesama negara benua 

Amerika atau dengan  negara-

negara di benua Asia dan Australia. 

Berikut ini berbagai forum 

perundingan perdagangan jasa yang 

menggunakan negative list yang 

penulis analisis dan rangkum dari 

berbagai sumber (lihat Gambar 1). 

Beberapa negara mitra runding 

Indonesia tercatat telah 

menggunakan metode negative list 

dan metode hybrid dalam forum 

perundingan perdagangan lain 

yang tidak melibatkan Indonesia. 

Jepang mitra Indonesia dalam 

IJEPA misalnya, telah menggunakan 

negative list dengan Chile dalam 

Japan-Chile FTA, Japan-Mexico 

EPA, dan Japan-Switzerland 

EPA. Serupa halnya dengan 

Singapura, mitra Indonesia dalam 

perjanjian jasa AFAS di ASEAN, 

yang menggunakan negative list 

dalam Australia-Singapore FTA 

dan Singapore-US FTA. Contoh 

lain adalah Korea dalam Chile-

Korea FTA. Negara-negara 

pengguna negative list atau hybrid 

dalam perundingan perdagangan 

Gambar 1.  Forum Perundingan FTA 
Perdagangan Jasa dengan Metode 
Skeduling Negative list.

Sumber : Rangkuman hasil analisis, World Bank (2007), METI Japan (2010). 
”Services Report in WTO”, dan Stephenson dan Robert (2011) 
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GATS hybrid memberikan 

peluang bagi para negara dalam 

membuat komitmen yang tidak 

mencerminkan ataupun di bawah 

rezim regulasi yang berlaku saat ini.

Dalam perspektif negara 

berkembang seperti Indonesia, 

penulis menilai besarnya 

tingkat kebebasan tersebut 

justru merupakan sisi positif. 

Hal demikian menguntungkan 

negara berkembang seperti halnya 

Indonesia, yang dapat secara lebih 

leluasa  menentukan rejim investasi 

terkait tingkat kepemilikan asing, 

bergantung pada kondisi dan 

kepentingan nasional saat itu. 

Sesuai kondisi pembangunan, para 

pengambil kebijakan di negara 

berkembang perlu menyeimbangkan 

antara pemberian akses masuk 

bagi asing dan pencapaian 

tujuan pembangunan nasional 

dalam jangka panjang. Dalam 

proses pencarian keseimbangan 

tersebut sebenarnya terjadi proses 

uji coba (trial and error) untuk 

mengidentifikasi opsi kebijakan 

yang paling cocok untuk tingkat 

pembangunan negaranya.

Salah satu hal yang ditakutkan 

negara berkembang adalah 

kesalahan dalam uji coba menyetel 

pembukaan keran liberalisasi, sebab 

bila sudah meliberalisasi suatu 

sektor perdagangan termasuk 

sektor jasa dalam perjanjian FTA, 

tidak akan bisa atau sulit sekali 

untuk menarik komitmennya 

kembali. Di sisi lain, budaya riset 

kebijakan yang akuntabel belum 

menjadi landasan utama dalam  

menerbitkan kebijakan, baik di level 

pemerintah pusat maupun daerah.

Di sisi lain, negara berkembang 

dihadapkan pada keterbatasan 

dalam menyusun dan 

mengkompilasi kumpulan 

peraturan kebijakan yang 

menghambat akses perdagangan 

internasional - baik di tingkat 

nasional maupun di daerah, 

ataupun peraturan kebijakan pada 

sektor-sektor yang sensitif bagi 

kepemilikan asing. Oleh sebab 

itu, struktur perjanjian dengan 

negative list tidak selalu kondusif 

untuk mendorong pembukaan 

pasar, khususnya di sektor-sektor 

sensitif. Melalui perjanjian dengan 

positive list, pemerintah negara 

berkembang memiliki kemampuan 

dan kepercayaan diri untuk 

memulai langkah liberalisasi 

dan meramu komitmen yang 

lebih baik dalam mengakomodir 

kekhawatiran atau keluhan pihak-

pihak domestik.

Tidak rigidnya tingkat pembukaan 

pasar di Indonesia terlihat dari 

Daftar Negatif Investasi yang 

diterbitkan pemerintah Indonesia 

yang dari tahun ke tahun tidak 

selalu bersifat progresif membuka 

diri bagi peningkatan kepemilikan 

asing dan kadang justru mundur 

semakin membatasi diri. Sebagai 

contoh, pembukaan sektor jasa 

keuangan perbankan hingga 

99% pada Daftar Negatif 

Investasi Indonesia terdahulu 

(terakhir dengan Perpres no. 

77 tahun 2007) telah diubah 

menjadi “terbuka untuk asing 

dengan perizinan khusus” dalam 

Perpres no. 36 tahun 2010. 

Oleh karenanya, komitmen 

yang dapat disampaikan banyak 

negara berkembang di forum 

perdagangan jasa tingkat 

multilateral atau FTA adalah 

tingkat keterbukaan minimal 

yang dapat dijanjikan. Lebih dari 

sebelumnya ini cenderung 

membawa dan mendorong 

penggunaannya dalam RCEP, TPP, 

dan berbagai perundingan yang 

muncul belakangan.

Saat ini mitra perundingan 

Indonesia yang berasal dari 

kelompok negara maju telah 

menyuarakan keinginannya agar 

perundingan FTA jasa babak 

selanjutnya menggunakan negative 

list sebagai pengganti model 

GATS positive list. Dalam hal ini 

perlu ditilik dengan seksama 

apakah penggunaan negative list 

memberikan manfaat ataukah 

kerugian bagi Indonesia. Beberapa 

aspek menjadi pertimbangan dalam 

menyimpulkan sisi kelebihan 

maupun  kekurangan negative list 

dibandingkan metode skeduling 

lainnya. Aspek-aspek tersebut 

adalah keleluasaan atau fleksibilitas 

dan transparansi. 

NEGATIVE LIST : FLEKSIBILITAS 
MENJADI BERKURANG ?
Negative list kurang memberikan 

keleluasaan atau fleksibilitas bagi 

negara berkembang. Namun bagi 

pihak yang pro-negative list, kondisi 

ini menjadi kelebihan dari negative 

list, karena semua pihak harus 

membuat komitmen yang sama atau 

mencerminkan rezim regulasi yang 

berlaku saat ini. Penyusunan skedul 

komitmen melalui moda-moda 

suplai seperti GATS memberikan 

pemerintah banyak keleluasaan 

atau tingkat kebebasan untuk 

mengubah-ubah bentuk kondisi 

persaingan dengan asing di pasar 

domestik jasa, dan berpotensi 

menambah banyak beban dalam 

prosedur penyelesaian sengketa di 

WTO. Lebih lanjut OECD (2002) 

menjelaskan bahwa pendekatan 
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itu dikhawatirkan akan berpotensi 

merugikan kepentingan nasional 

disebabkan peraturan domestik 

telah diikat oleh perjanjian  FTA 

dan tidak dapat diubah-ubah lagi. 

Stiglitz dan Charlton (2005) 

pernah menyatakan bahwa 

liberalisasi perdagangan bagi negara 

berkembang bukanlah faktor 

terpenting dalam menumbuhkan 

perekonomian nasional, sehingga 

timing kebijakan liberalisasi 

perdagangan menjadi kunci. Lebih 

lanjut Stiglitz (2005) menyatakan 

bahwa kebijakan terpenting dan 

utama diluncurkan sebelum 

liberalisasi adalah kebijakan 

domestik yang memiliki tujuan 

untuk mendukung pembangunan 

industri domestik dalam wujud 

kebijakan insentif fiskal dan 

keberpihakan pemerintah. Insentif 

fiskal antara lain berwujud 

pemberian subsidi dan pembebasan 

pajak, sedangkan keberpihakan 

pemerintah adalah dapat dalam 

bentuk pengenaan tarif bea masuk 

dan pemberian hak monopoli untuk 

masa tertentu.

Friedrich List, seorang ekonom yang 

membukukan resep transformasi 

sukses Inggris menjadi negara 

maju yang diikuti negara-negara 

maju lainnya, telah menyusun 

teori tentang timing dari liberalisasi 

perdagangan ataupun perdagangan 

bebas. Perdagangan bebas sebaiknya 

dilakukan berdasarkan tahap-tahap 

pembangunan yang telah dilalui 

suatu negara, yang dimulai dari 

periode mengubah pola konsumsi 

dan kemudian menciptakan demand 

untuk produk industri. Periode ini 

diikuti oleh periode berikutnya 

yakni melindungi dan membangun 

industri lokal sendiri. Periode 

ketiga selanjutnya adalah periode 

dimana wilayah geografis yang 

lebih luas diintegrasikan secara 

ekonomis. Baru pada periode 

keempat, bila seluruh negara telah 

memiliki sektor industri sendiri 

yang kompetitif, berdasarkan 

kepentingan bersama maka 

perdagangan bebas dunia dibuka.

Pendekatan dengan negative list 

relatif kurang aman dan kurang 

konservatif dibandingkan positive 

list dalam liberalisasi gradual. Hal 

demikian disebabkan memiliki 

deviasi atau penyimpangan 

positif maupun negatif dari GATS 

yang lebih besar  dibandingkan 

pendekatan positive list (lihat Tabel 

2). 

NEGATIVE LIST : LEBIH 
TRANSPARAN ?
Pihak yang pro-negative list 

berpendapat bahwa pendekatan 

negative list memiliki kelebihan 

dalam memberikan transparansi 

dan kredibilitas yang tinggi bagi 

kebijakan perdagangan jasa. Para 

pelaku jasa dapat lebih memahami 

bisnis yang boleh dilakukan di 

negara lain dengan mengetahui 

bisnis yang dilarang atau tidak 

diperbolehkan, yang dinyatakan 

dalam hambatan pada non-

conforming measures dan future 

measures. 

Transparansi dan kredibilitas 

menjadi kuat disebabkan adanya 

pengikatan atau penguncian 

kebijakan yang berlaku tersebut  

melalui kewajiban “standstill”. 

Kredibilitas komitmen negara 

tersebut menjadi maksimal 

disebabkan para pelaku jasa asing 

dijamin tidak akan menjumpai 

kebijakan perdagangan yang lebih 

restriktif atau membatasi akses 

dibandingkan kebijakan yang 

sedang berlaku.

Walau demikian tidak semua pihak 

menyetujui pendapat ini. Pendapat 

lain dalam World Bank (2007) 

menyebutkan bahwa positive list 

juga dapat menghasilkan keluaran 

liberalisasi yang ekivalen dengan 

negative list dalam pengertian 

yang luas. Hal ini dimungkinkan 

karena skedul negative list dapat 

direplikasi ke dalam suatu skedul 

positive list. Dalam perjanjian model 

GATS hybrid pun, rincian kebijakan 

di dalamnya sebagian dapat 

dinyatakan dalam negative list. 

Kebijakan status quo dalam negative 

list dalam prakteknya juga dapat 

dikenakan dalam positive list.  Hal 

ini dapat kita temukan dalam 

Japan-Malaysia EPA dan Japan-

Philippines EPA yang menggunakan 

positive list, di mana skedul 

komitmen dinyatakan menurut 

tingkatan kebijakan yang berlaku 

(kebijakan status quo) sebagaimana 

dalam negative list. Demikian pula 

kewajiban “standstill” dalam negative 

list dapat juga diterapkan untuk 

pengikatan positive list. Positive list 

juga dapat menggunakan future 

measures, dengan cara menutup 

sektor-sektor jasa lain di luar yang 

sudah dikenal atau diketahui, 

melalui penyebutan seperti “other 

business services”, “other financial 

services”, atau “other services not 

included elsewhere”. 

Negara yang memiliki begitu 

banyak non-conforming measures, 

dalam penerapan negative list akan 

menghadapi masalah karena begitu 

tebalnya dokumen reservation 

list, yang menyerupai tebalnya 

kamus bahasa ataupun buku 

ensiklopedia. Alih-alih memberikan 

gambaran yang jelas bagi pebisnis 
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asing, hal tersebut justru akan 

memberikan kesulitan tersendiri 

bagi para pebisnis dalam memahami 

keterbukaan suatu negara. Pebisnis 

asing akan lebih mudah memahami 

bila dirinci hanya apa-apa saja 

yang diwajibkan dan diperbolehkan 

untuk menjalankan usahanya di 

suatu negara melalui positive list. 

Di sisi lain, negara berkembang 

umumnya memiliki permasalahan 

dalam kapasitas pengadministrasian 

dan sinkronisasi kebijakan, baik 

di tingkat pemerintah pusat 

maupun daerah. Kondisi demikian 

menyulitkan negara berkembang 

dalam inventarisasi kebijakan 

perdagangannya. Hal ini tidak 

mengherankan, karena negara 

maju seperti Amerika Serikat pun 

memiliki masalah ini khususnya di 

level negara bagian, sebagaimana 

dapat dilihat dalam klausul 

perjanjian Singapore-US FTA.

Transparansi dan manfaat 

liberalisasi dari perjanjian FTA tidak 

serta merta melekat dalam semua 

perjanjian dengan negative list. 

Kedua aspek tersebut masih banyak 

bergantung pada kandungan 

sesungguhnya yang ada pada skedul 

komitmen non-conforming measures 

dan future measures dari negative 

list. Bila non-conforming measures 

tidak memberikan gambaran detil 

semua ketentuan dan regulasi 

yang terkait, para pebisnis juga 

tidak dapat memiliki gambaran 

akurat tentang kondisi keterbukaan 

sesungguhnya dari suatu negara. 

Penulisan hambatan dengan 

cakupan wilayah kebijakan yang 

luas juga berdampak besar dalam 

pengurangan kandungan liberalisasi 

dari komitmen FTAs/RTAs yang 

diberikan. World Bank (2007) 

mengungkapkan beberapa contoh 

dari non-conforming measures dan 

future measures dari perjanjian 

FTAs/RTAs pengguna negative list 

yang tampak tidak lengkap dan 

luas.  Kondisi ini dapat dijumpai 

antara lain dalam Singapore-US 

FTA, Japan-Mexico FTA, dan 

Australia-Singapore FTA.

Di akhir tulisan ini, menurut 

hemat penulis positive list saat ini 

masih direkomendasikan sebagai 

starting base dalam perundingan 

seluruh FTA jasa yang diikuti 

Indonesia. Pertimbangannya 

adalah Indonesia sebagai negara 

berkembang lebih diuntungkan 

ditilik dari beberapa faktor. Faktor 

pertama adalah Indonesia dapat 

memberikan komitmen minimal 

sehingga lebih leluasa menetapkan 

rejim investasi terkait kepemilikan 

asing, bergantung pada kondisi 

dan kepentingan nasional. Kedua, 

pendekatan positive list relatif 

lebih konservatif dan aman dalam 

membuka keran liberalisasi secara 

gradual. Ketiga, penggunaan 

negative list memberikan 

permasalahan yang pelik dalam 

inventarisasi kebijakan terkait 

perdagangan, karena Indonesia 

masih memiliki keterbatasan dalam 

pengadministrasian dan sinkronisasi 

kebijakan baik di tingkat 

pemerintah pusat maupun daerah 

– hal yang sebenarnya dihadapi 

MA (%) NT (%)
GATS+ GATS- GATS+ GATS-

Negative 
List

57,9 3,1 62,2 4,7

0,6-75,0 0 – 13,7 0,6-72,8 0,0-13,0

Positive 
List

26,6 2,5 21,9 3,5

0,9-62,0 0 - 15,4 0,4 – 56,7 0,0 – 16,6

Tabel 2. Risiko konversi FTA negative list 
dan positive list dibandingkan dengan 
skedul komitmen di GATS

Sumber :  Diringkas dari Adlung dan Mamdouh (2013).

Bila non-conforming measures tidak 
memberikan gambaran detil semua 
ketentuan dan regulasi yang terkait, 
para pebisnis juga tidak dapat memiliki 
gambaran akurat tentang kondisi 
keterbukaan sesungguhnya dari suatu 
negara. 

“
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negara maju seperti Amerika 

Serikat. Keempat, keikutsertaan 

dalam FTA dengan negative list 

tanpa pengetahuan yang memadai 

berpotensi menjebak Indonesia 

karena pemberian kandungan 

keterbukaan oleh negara mitra bisa 

jauh lebih rendah, seperti halnya 

kasus Singapore-US FTA. 

Dalam menghadapi negara mitra 

FTA yang terbiasa menggunakan 

negative list, Indonesia dapat 

menyampaikan pandangan bahwa 

baik positive list ataupun negative 

list dapat menghasilkan keluaran 

liberalisasi yang setara, sebab 

setiap skedul negative list dapat 

direplikasi ke dalam skedul positive 

list. Indonesia tetap perlu menjaga 

jarak dari pendekatan negative 

list, kewajiban “standstill” dan 

“ratcheting” dalam perundingan 

yang menyertakan negara maju, 

hingga tercapainya kesetaraan 

tingkat pembangunan dan 

pemahaman menyeluruh negative 

list termasuk berbagai celah 

kerawanan trik-trik dan ‘jebakan‘ 

klausul hukum di dalamnya. 

Namun, sebagai antisipasi ke depan 

Indonesia sudah mesti mempelajari 

negative list secara lebih mendalam 

agar dapat menutup dengan baik 

segala potensi celah dan kerawanan 

hukum yang ditimbulkan dari 

perjanjian FTA mendatang, yang 

tidak memberi opsi lain selain 

menggunakan negative list. Hal ini 

umum dijumpai dalam FTA dengan 

negara-negara maju.
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O
bjek Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM) 

saat ini sudah sangat 

terbatas, hanya dikenakan terhadap 

kendaraan bermotor dan beberapa 

barang non kendaraan bermotor 

yang sangat mewah seperti kapal 

pesiar dan tertentu, helikopter dan 

pesawat udara tertentu, senjata 

artileri tertentu, apartmen dan 

rumah mewah tertentu (PMK-35/

PMK.010/2017). 

Dari sisi penerimaan, PPnBM belum 

menjadi sumber signifikan bagi 

penerimaan pajak. Ketika pertama 

diberlakukan, PPnBM menyumbang 

kurang dari 6 persen dari total 

penerimaan PPN, kemudian seiring 

perkembangan waktu meningkat 

menjadi 10,1 persen dari total 

penerimaan PPN (atau 0,3 persen 

dari PDB) pada tahun 2001, tetapi 

kemudian menurun dan pada tahun 

2014 hanya menjadi sebesar 4 

persen dari penerimaan PPN (atau 

hanya sebesar 0,14 persen dari 

PDB) (Gambar-1). Ditambah lagi 

sekitar 90 persen dari penerimaan 

PPnBM tersebut berasal dari 

kendaraan bermotor dan kurang 

dari 10% disumbang oleh objek 

selain kendaraan bermotor.

Dalam beberapa tahun 

belakangan ini dimunculkan ide 

“green economy” atau “ekonomi 

hijau”. UNEP atau United 

Nations Environment Program 

mendefinisikan ekonomi hijau 

sebagai salah satu yang dapat 

meningkatan kesejahteraan manusia 

dan keadilan sosial, sekaligus 

mengurangi risiko lingkungan 

dan ekologis kelangkaan. Dalam 

ungkapan yang lebih sederhana, 

ekonomi hijau adalah rendah 

karbon, hemat sumber daya, dan 

berkeadilan sosial. Dalam ekonomi 

hijau, pertumbuhan pendapatan dan 

pekerjaan didorong oleh investasi 

publik dan swasta yang mengurangi 

emisi karbon dan polusi, 

meningkatkan efisiensi energi dan 

sumber daya, dan mencegahnya 

hilangnya keanekaragaman hayati 

dan ekosistem (UNEP, 2011).

Terkait dengan inisiatif ekonomi 

hijau ini, salah satu usulan yang 

bisa dilakukan oleh Indonesia 

adalah dengan implementasi 

pengenaan cukai kendaraan 

bermotor. Banyak negara di 

dunia yang sudah menerapkan/

mengenakan cukai terhadap 

kendaraan bermotor, antara 

lain Singapura, Thailand, United 

Kingdom, Argentina, Canada, 

Denmark, Germany, India, Moldova, 

New Zealand, Norwegia, Polandia, 

Romania, Rusia, Afrika Selatan, 

Spanyol, Ukraina. 

Reformasi Pengenaan Cukai 
Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2007 tentang Cukai, cukai adalah 

pungutan negara yang dikenakan 

terhadap barang-barang tertentu 

yang mempunyai sifat atau 

karakteristik yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang. Adapun 

INSPIRASI

Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf  Bank Dunia

Gambar-1. Penerimaan pajak penjualan atas barang mewah di Indonesia
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karakteristik tersebut adalah:

a. Konsumsinya perlu 

dikendalikan;

b. Peredarannya perlu diawasi;

c. Pemakaiannya dapat 

menimbulkan dampak negatif 

bagi masyarakat atau lingkungan 

hidup; atau

d. Pemakaiannya perlu 

pembebanan pungutan negara 

demi keadilan dan keseimbangan. 

Karakteristik Barang Kena Cukai 

yang diatur dalam Undang-

Undang Cukai tersebut tidak 

bersifat kumulatif, sehingga apabila 

memenuhi salah satu unsurnya 

dapat dipertimbangkan untuk 

ditetapkan menjadi barang kena 

cukai. 

Poin a sampai dengan c dapat 

dikatakan berhubungan cukup erat 

satu dengan yang lain. Yang intinya 

adalah cukai dapat dikenakan 

untuk barang yang menimbulkan 

efek negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup. Menurut Santos 

et al (2010) dalam Anggraini (2017), 

setidaknya ada lima eksternalitas 

negatif yang ditimbulkan oleh 

kendaraan bermotor, yaitu 

kecelakaan, kemacetan, kerusakan 

lingkungan, kerusakan jalan 

serta ketergantungan terhadap 

penggunaan bahan bakar 

minyak. Selain itu, Mayeres 

et al (1996) dalam Anggraini 

(2017) juga menyebutkan bahwa 

penggunaan kendaraan bermotor 

juga berkontribusi dalam 

menghasilkan gas rumah kaca 

yang berpengaruh pada perubahan 

iklim. Hal ini disebabkan oleh 

emisi CO2 yang dihasilkan dari 

penggunaan bahan bakar fosil. 

Besarnya emisi CO2 inilah yang 

sama-sama coba dikurangi oleh 

dunia internasional sehingga 

timbul inisiatif ekonomi hijau 

sebagaimana disebutkan diatas. 

Selain itu, komitmen Indonesia 

yang sudah didengungkan dibanyak 

tempat terkait pengurangan emisi 

gas rumah kaca sebesar 29% 

pada tahun 2030 dapat menjadi 

pertimbangan untuk menetapkan 

kendaraan bermotor sebagai barang 

kena cukai. Mengingat sektor 

transportasi merupakan salah satu 

penyumbang emisi CO2 yang cukup 

tinggi. Apalagi di kota-kota besar 

di Indonesia yang saat ini sudah 

cukup mengkuatirkan. 

Kemudian poin d berarti pungutan 

cukai dapat dikenakan terhadap 

barang yang dikategorikan sebagai 

barang mewah dan/atau bernilai 

tinggi, namun bukan merupakan 

kebutuhan pokok, sehingga tetap 

terjaga keseimbangan pembebanan 

pungutan antara konsumen yang 

berpenghasilan tinggi dengan 

konsumen yang berpenghasilan 

rendah. Karakteristik pada poin d 

tersebut mirip dengan karakteristik 

pada PPnBM. Hal ini merupakan 

argumen berikutnya untuk dapat 

mengalihkan pengenaan PPnBM 

kendaraan bermotor menjadi cukai. 

Apalagi di dunia internasional, 

pajak atas barang mewah umumnya 

dikenakan pada apa yang disebut 

sebagai barang-barang “status” atau 

“posisional”, sebagai pajak konsumsi 

yang terpisah.

Ditambah lagi Purwito, 2010 

dalam Hutasoit & Rodiana (2014) 

mengatakan bahwa saat ini 

penerimaan cukai di Indonesia 

hanya mengandalkan tiga jenis 

barang yaitu, hasil tembakau, 

etil alkohol, dan minuman 

mengandung etil alkohol. Kondisi 

ini menyebabkan Indonesia 

dimasukkan ke dalam golongan 

negara yang extremely narrow 

coverage yaitu, negara yang 

memiliki sangat sedikit objek cukai. 

Oleh karena itu penambahan/

ekstensifikasi barang kena cukai 

sudah sangat diperlukan, apalagi 

jika melihat praktek-praktek di 

Negara lain, bahkan Thailand saja 

sudah mengenakan cukai terhadap 

jasa. 

Perkembangan di pasar otomotif 

dunia saat ini juga semakin 

menuntut kepada kendaraan yang 

ramah lingkungan khususnya 

terkait emisi. Padahal saat 

ini struktur industri otomotif 

Indonesia lebih mengarah kepada 

kendaraan yang kurang ramah 
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lingkungan. Pasar otomatif Indonesia lebih didominasi 

oleh kendaraan MPV yang kurang ramah lingkungan. 

Sehingga kendaraan produksi dalam negeri kurang 

dapat diterima oleh pasar internasional dan hanya “jago 

kandang”. Walaupun dalam beberapa tahun belakangan 

perkembangan penjualan kendaraan bermotor yang 

lebih ramah lingkungan sudah cukup baik dengan 

diberikannya insentif pembebasan PPnBM terhadap 

Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar Dan Harga 

Terjangkau (KBH2) atau biasa disebut low cost green 

car (LCGC). Mobil jenis inilah yang sekarang mampu 

menembus pasar internasional. 

Praktek Cukai Kendaraan Bermotor di Beberapa 
Negara
Banyak negara yang sudah menerapkan kebijakan 

kendaraan bermotor sebagai salah satu barang kena 

cukai, diantaranya Singapura, Thailand, Malaysia, 

Inggris, Argentina, Kanada, Denmark, Jerman, India, 

Moldova, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Romania, 

Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Ukraina.

Berikut adalah detail bagaimana ketentuan pengenaan 

cukai terhadap kendaraan bermotor untuk Thailand, 

Singapura, Malaysia, dan Inggris.

Thailand

Thailand membagi pengenaan cukai kendaraan 

bermotor menjadi beberapa bagian, yaitu:

Mobil penumpang dengan tarif antara 30%-50% 

tergantung dari cc nya. 

< 2000 cc 30%

2000 – 2500 cc 35%

2500 – 3000 cc 40%

> 3000 cc 50%

mobil pick up dengan tarif antara 3% - 50%, yaitu:

pick up < 3250 cc 20%

pick up > 3250 cc 50%

Pick up double cabin < 

3250 cc
12%

Pick up double cabin > 

3250 cc
50%

Pick up modifikasi 

menjadi mobil 

penumpang (seperti 

angkot) < 3250 cc

3%

Pick up modifikasi 

menjadi mobil 

penumpang  > 3250 cc

50%

mobil penumpang rendah emisi dan kendaraan 

transportasi publik yang tidak lebih dari 10 

penumpang:

ambulance Dibebaskan

Mobil hybrid < 3000 cc 10%

Mobil hybrid > 3000 cc 50%

Mobil listrik 10%

Mobil energi surya 10%

Mobil penumpang berbahan bakar 

bensin < 1300 cc
17%

Mobil penumpang berbahan bakar 

solar < 1400 cc
17%

Mobil penumpang berbahan bakar 

campuran ethanol diatas 20% < 2000 

cc

25%

Mobil penumpang berbahan bakar 

campuran ethanol diatas 20% : 2000 

cc – 2500 cc

30%

Mobil penumpang berbahan bakar 

campuran ethanol diatas 20% : 2500 

cc – 3000 cc

35%

Mobil penumpang berbahan bakar 

campuran ethanol diatas 20% : >3000 

cc

50%

Mobil dengan bahan bakar gas 20%

Tricycle, sepeda motor dan truk dengan tarif antara 3% 

- 50%, yaitu:
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Tricycle (disana disebut tuk-tuk) 5%

Sepeda motor untuk transportasi publik < 

250 cc
5%

Sepeda motor < 150 cc 3%

Sepeda motor : 150 cc – 500 cc 5%

Sepeda motor : 500 cc – 1000 cc 10%

Sepeda motor > 1000 cc 20%

Truk dengan berat termasuk muatan 

tidak lebih dari 4000kg < 3250 cc dengan 

spesifikasi tertentu

3%

Truk dengan berat termasuk muatan tidak 

lebih dari 4000kg < 3250 cc yang tidak 

memenuhi spesifikasi tertentu

18%

Truk dengan berat termasuk muatan tidak 

lebih dari 4000kg > 3250 cc 
50%

Singapura

Singapura mengenakan beberapa jenis pajak untuk 

mobil, diantaranya Registration Fee (RF), Additional 

Registration Fee (ARF), Certificate of Entitlement (COE), 

cukai, life span, carbon emissions-based vehicle scheme 

(cevs) dan used car surcharge. Porsi pajak terbesar dari 

mobil di Singapore adalah ARF dengan tarif progresif 

sebagai berikut: 

Harga Pasar Mobil Tarif ARF 
S$20,000 pertama 100%

S$30,000 berikutnya (S$20,001 s.d. 

S$50,000)
140%

diatas S$50,000 180%

Contoh perhitungan ARF adalah, misal mobil dengan 

harga S$100,000, maka pajak ARF nya adalah sebesar:

S$20,000 x 100%    = S$  20,000

S$30,000 x 140%  = S$  42,000

S$50,000 x 180%  = S$  90,000

          S$152,000

Sehingga total pajak ARF untuk mobil dengan harga 

S$100,000 adalah S$152,000.

Terkait cukai untuk mobil dikenakan sama untuk 

semua jenis mobil yaitu 20% dari harga pasar. 

Sedangkan pajak yang terkait dengan emisi atau polusi 

dari mobil tersebut dikenakan carbon emissions-based 

vehicle scheme (cevs) dengan mekanisme sebagai 

pengurang ARF atau tambahan ARF dengan perincian 

sebagai berikut:

Mobil yang teregister dari 1 Juli 2015 s.d.  
31 Desember 2017

Jenis

Emisi Karbon 
dioksida Pengurang 

ARF
Tambahan 

ARF
(CO2 g/km)

A1 CO2 < 95 S$30,000  

A2 95 < CO2 < 105 S$15,000  

A3 105 < CO2 < 120 S$10,000  

A4 120 < CO2 < 135 S$5,000  

B 135 < CO2 < 185 S$0 S$0

C1 185 < CO2 < 200   S$5,000

C2 200 < CO2 < 215   S$10,000

C3 215 < CO2 < 230   S$15,000

C4 230 < CO2   S$30,000

Malaysia

Malaysia mengenakan cukai kendaraan bermotor 

berdasarkan tipe mobil dan kapasitas mesinnya. 

Adapun tarif yang diberlakukan untuk cukai mobil/

kendaraan bermotor ini adalah antara 60%-105%, 

dengan perincian sebagai berikut:

Mobil penumpang (termasuk station wagon, mobil 

sport, dan mobil balap)

Kapasitas Mesin (cc) Tarif Cukai
< 1,800 75%

1,800 - 1,999 80%

2,000 – 2499 90%

Above 2,500 105%
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Jenis mobil lainnya

Kapasitas Mesin (cc) Tarif Cukai
< 1,500 60%

1,500 - 1,799 65%

1,800 - 1,999 75%

2,000 – 2499 90%

Above 2,500 105%

Mobil komersial (angkutan umum)

Kelas Tarif Cukai
Semua jenis nihil

Inggris

Inggris mengenakan cukai untuk kendaraan 

bermotor berdasarkan CO2 emisi yang dikeluarkan 

oleh kendaraan bermotor tersebut. Pajak tersebut 

dinamakan vehicle excise duty (VED). Pengenaan VED 

dilakukan dengan menggunakan tarif spesifik yaitu 

sejumlah poundsterling tertentu berdasarkan tingkat 

CO2 emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut. 

Adapun pengenaannya dilakukan setiap tahun. 

Perincian tarif VED di Inggris adalah sebagai berikut:

Pembayaran tahun pertama

Emisi 
CO2 (g/

km)

Kendaran 
Bensin dan 

diesel

Alternatif 
bahan bakar 
lain (hybrids, 

bioethanol dan 
LPG)

0 £0 £0

1 - 50 £10 £0

51 - 75 £25 £15

76 - 90 £100 £90

91 - 100 £120 £110

101 - 110 £140 £130

111 - 130 £160 £150

131 - 150 £200 £190

151 - 170 £500 £490

171 - 190 £800 £790

191 - 225 £1,200 £1,190

226 - 255 £1,700 £1,690

lebih dari 

255
£2,000 £1,990

Pembayaran tahun kedua dan seterusnya

Kendaran Bensin dan diesel £140

Alternatif bahan bakar lain (hybrids, 

bioethanol dan LPG)

£130

Mobil listrik £0

Pembayaran tahun kedua dan seterusnya khusus untuk 

mobil dengan harga pasar diatas £40,000

Kendaran Bensin dan diesel £450

Alternatif bahan bakar lain (hybrids, 

bioethanol dan LPG)
£440

Mobil listrik £310

Pros dan Cons Pengenaan Cukai Kendaraan Bermotor

Adapun argumentasi pros dan cons terkait dengan 

pengalihan pengenaan PPnBM menjadi cukai atas 

kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

Pros:

• Perkembangan di pasar otomotif dunia semakin 

menuntut kendaraan yang ramah lingkungan 

khususnya terkait emisi. 

• Kendaraan memenuhi kriteria barang yang dapat 

dikenai cukai

• Potensi peningkatan penerimaan dan meredam 

distorsi ekonomi dan ketidakadilan

• Simplifikasi pengenaan pajak tambahan

• Lebih efektif untuk mencegah upaya penghindaran 

pajak

• Lebih mudah diawasi

Cons:

• Industri otomotif perlu menyesuaikan struktur 

industrinya

• Adanya resistensi dari konsumen karena harga-

harga naik akibat pengenaan cukai

Potensi Pertambahan Penerimaan Cukai 
Kendaraan Bermotor
Penulis melakukan simulasi perhitungan potensi 

penerimaan cukai dari kendaraan bermotor 

dengan menggunakan simulasi 7 lapisan tarif yang 

memperhatikan unsur luxury (dengan dasar harga) 
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dan 5 lapisan tarif unsur emisi (dengan dasar emisi 

yang dikeluarkan). Pertimbangan masih dimasukkan 

nya unsur luxury adalah agar industri otomotif 

dalam negeri tidak terlalu terkejut dengan perubahan 

yang dilakukan. Selain itu, hal ini dimaksudkan agar 

industri otomotif dapat menyesuaikan struktur mesin-

mesin industri dan kedepan menyiapkan mesin-mesin 

industri yang memproduksi kendaraan bermotor ramah 

lingkungan. 

Potensi penerimaan cukai dari kendaraan bermotor 

dengan menggunakan data tahun 2015, adalah sebagai 

berikut:

• Pengenaan cukai di pabrikan diproyeksi akan 

menghasilkan penerimaan sebesar Rp 26 triliun,

• Pengenaan cukai di konsumen diproyeksi akan 

menghasilkan penerimaan sebesar Rp 32 triliun.

Kedua hasil penghitungan potensi penerimaan cukai 

dari kendaraan bermotor diatas ternyata lebih besar 

dari total realisasi penerimaan PPnBM pada tahun 2015 

yang hanya sebesar Rp 13,4 triliun. Adapun simulasi 

7 lapisan tarif unsur luxury dan 5 lapisan tarif unsur 

emisi yang digunakan untuk menghasikan potensi 

penerimaan diatas adalah sebagai berikut:

Unsur Luxury Unsur Emisi

Pengenaan di 
Pabrikan

Pengenaan di 
konsumen Emisi Tarif

0  

– 100 jt
0% 0 – 125 jt 0%

 0 - 

100
0%

100jt  

– 130 jt
8%

125 jt  

– 162,5 jt
8%

 100 – 

150
3%

130jt  

– 175jt
18%

162,5 jt  

– 218,75 jt
18%

 150 – 

200 
6%

175jt  

– 250jt
28%

218,75 jt  

– 312,5 jt
28%

 200 

– 300 
9%

250jt  

– 400jt
38%

312,5 jt  

– 500 jt
38%  >300 15%

400jt – 

600jt
48%

500 jt – 

750 jt
48%

600jt – 

1 miliar
80%

750 jt – 

1.250 jt
80%

> 1 

miliar
120% > 1.250 jt 120%

Keterangan: pengenaan cukai dilakukan dengan 

menjumlahkan tarif dari unsur luxury dan tarif dari unsur 

emisi. Misal kendaraan bermotor dengan harga Rp 160 juta 

dan tingkat emisi 160 maka akan dikenakan tariff sebesar 

18% + 6% = 24%.

Jika tarif simulasi cukai kendaraan bermotor diatas 

dibandingkan dengan tarif PPnBM yang kendaraan 

bermotor yang berlaku saat ini, maka perbandingannya 

untuk beberapa kendaraan yang adalah sebagai berikut:

Jenis Kendaraan
Tarif 

PPnBM 
saat ini

Tarif 
simulasi 

Cukai

MPV entry & Low 

(Avanza, Xenia, Ertiga, 

Mobilio, dll)

10%

14% (8% 

luxury + 6% 

emisi)

MPV Medium (Innova, 

Serena)
20%

37% (28% 

luxury + 9% 

emisi)

MPV Medium High 

(Alphard)
20%

57% (48% 

luxury + 9% 

emisi)

Pick up 0%

6% (0% 

luxury + 6% 

emisi)

LCGC (Agya, Ayla, Brio, 

Satya, Datsun Go, Wagon 

R)

0%

3% (0% 

luxury + 3% 

emisi)

Sedan entry & low (All 

new City, Vios)
30%

24% (18% 

luxury + 6% 

emisi)

Sedan Medium class 

(Civic AT, Altis)
40%

34% (28% 

luxury + 6% 

emisi)

Sedan Medium High 

Class (Accord, Camry, 

Teana, Mazda6)

40%

44% (38% 

luxury + 6% 

emisi)
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Usulan tarif baru diatas masih 

lebih besar dipengaruhi oleh unsur 

luxury dibandingkan dengan unsur 

emisi nya. Hal ini dilakukan untuk 

menyesuaikan dengan struktur 

industri otomotif di Indonesia 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 

Ke depannya seharusnya unsur 

luxury diturunkan dan unsur emisi 

yang dinaikkan sehingga sesuai 

dengan tren industri otomotif di 

dunia. Secara rerata tarif simulasi 

diatas jika dibandingkan dengan 

tarif cukai di Thailand dan Malaysia 

masih lebih rendah. Apalagi jika 

dibandingkan dengan ARF di 

Singapura.

Penutup
Pengalihan pengenaan PPnBM 

kendaraan bermotor ke cukai 

sudah merupakan keniscayaan. 

Hal ini dilakukan juga untuk 

mendorong industri otomotif 

Indonesia agar dapat bersaing di 

pasar internasional sebagaimana 

yang sudah dilakukan untuk LCGC. 

Pengalihan ini juga didukung 

oleh Gaikindo selaku perwakilan 

indutri otomotif Indonesia. 

Hanya saja mereka meminta agar 

pengalihan ini tidak dilakukan 

dengan sangat frontal sehingga 

mereka dapat menyesuaikan 

struktur industri mereka. Usulan 

tarif yang diajukan oleh penulis 

dapat dipakai sebagai solusi awal 

karena masih mengandalkan 

unsur luxury sekaligus sudah 

mulai memperkenalkan unsur 

emisi. Kedepannya tarif yang 

diberlakukan untuk cukai 

kendaraan bermotor harus diubah 

dengan lebih mengedepankan unsur 

emisi sampai suatu saat nantinya 

misalnya 10 tahun kedepan unsur 

emisi lah yang menjadi satu-

satunya dasar pengenaan tarif 

cukai. Pengenaan pajak dari unsur 

luxury dapat dialihkan melalui jenis 

pajak yang berbeda.

Pengalihan ini juga berdampak 

baik terhadap penerimaan negara, 

apalagi jika nantinya pengenaan 

cukai nya dilakukan dengan harga 

ditingkat konsumen/dealer. Selain 

lebih besar menambah penerimaan 

negara, pengenaan cukai  dengan 

harga ditingkat konsumen/

dealer juga dapat mencegah 

praktek transfer pricing sekaligus 

memudahkan pengawasan oleh 

otoritas yang berwenang untuk 

mengawasi (misal DJBC).
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Yogyakarta (23/8): Kementerian Keuangan menggelar 

The 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di 

Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta. Seminar yang 

bertajuk “The Role of Islamic Finance in Eradicating 

Poverty and Income Inequality” ini menghadirkan 

narasumber praktisi dari berbagai negara yang 

menggeluti keuangan syariah. Dengan memfasilitasi 

dialog tingkat tinggi antar peserta, diharapkan 

acara ini dapat memperkuat peran dari keuangan 

syariah dalam menanggulangi kemiskinan dan 

memangkas kesenjangan pendapatan guna mendukung 

implementasi sustainable development goals (SDG’s).

Mengawali acara seminar, hadir Kepala Badan 

Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara dan Sekretaris 

Daerah DI Yogyakarta, Gatot Saptadi, untuk 

menyampaikan welcoming remark-nya pada seminar 

AIFC 2017. Dalam kesempatannya, Suahasil 

menyampaikan bahwa selama beberapa dekade 

terakhir, masalah sosio-ekonomi tetap menjadi the 

most challanging issue yang dihadapi negara-negara 

berkembang, termasuk dalam dunia Muslim. Menurut 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada banyak negara mayoritas Muslim 

masih di bawah rata-rata dunia. Di Indonesia, dimana 

mayoritas penduduknya adalah Muslim, kemiskinan 

dan ketimpangan pendapatan masih menjadi isu utama 

yang harus kita hadapi, walaupun perkembangan 

ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 

telah berkembang secara progresif.

Selanjutnya Sekretaris Daerah DI Yogyakarta, 

Gatot Saptadi, menyampaikan apresiasinya kepada 

Kementerian Keuangan yang telah menyelenggarakan 

seminar ini. Gatot mengungkapkan bahwa  tema yang 

diangkat pada seminar ini sangat penting, tidak hanya 

untuk Yogyakarta dan Indonesia, namun juga bagi 

umat Muslim secara keseluruhan.

Selanjutnya, Vice President Sector Operations & 

Acting Chief Economist of IDB Group, Dr. Mansur 

Muhtar dan  Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani 

Indrawati menyampaikan keynote speech. Atas nama 

IDB, Mansur menyatakan dukungannya kepada 

pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan 

& kesenjangan di Indonesia. Menteri Keuangan RI, 

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dalam keynote 

speech-nya bahwa nilai-nilai dalam Islam sejalan 

dengan tujuan untuk mencapai SDG’s. Namun untuk 

mengembangkan instrumen keuangan syariah guna 

mencapai SDG’s, juga dibutuhkan pemikiran-pemikiran 

yang inovatif dan kreatif.

2nd AIFC kemudian dibuka secara resmi ditandai 

dengan pemukulan drum bersama-sama oleh Sri 

Mulyani Indrawati, Mansur Muhtar, Suahasil Nazara 

dan Gatot Saptadi. (cs/ps)

Menteri Keuangan Membuka 
The 2nd Annual Islamic 
Finance Conference (AIFC)
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Yogyakarta (23/8): Posisi Indonesia dalam percaturan 

ekonomi global saat ini semakin diperhitungkan 

oleh masyarakat dunia. Negara kita tidak lagi hanya 

sebagai penerima bantuan internasional, namun mulai 

berperan aktif untuk mendukung pembangunan 

di negara berkembang lainnya. Peningkatan peran 

internasional tersebut mendorong Kementerian 

Keuangan turut meningkatkan perannya dalam 

kerja sama ekonomi dan keuangan antar bangsa. 

Terdapat beberapa mitra bilateral yang menyatakan 

ingin menjalin relasi lebih erat dengan Kementerian 

Keuangan, satu di antaranya adalah Afghanistan.

Wakil Menteri Keuangan Afghanistan, Khalid Payenda, 

dalam pertemuannya dengan Kepala Badan Kebijakan 

Fiskal (BKF) di sela-sela Annual Islamic Finance 

Conference di Yogyakarta (23/8), mengungkapkan 

keinginannya agar Indonesia membantu pengembangan 

institusi kebijakan fiskal di Afganistan. Sampai saat 

ini, proses formulasi kebijakan fiskal di Afghanistan 

dinilai masih dalam taraf dasar dan sangat perlu untuk 

ditingkatkan. Prof. Suahasil Nazara sebagai pucuk 

pimpinan BKF menyambut baik keinginan tersebut, dan 

menyatakan Indonesia siap membantu Afghanistan.

Khalid Payenda menyampaikan bahwa perumusan 

kebijakan fiskal di Afghanistan merupakan tangggung 

jawab Direktorat Jenderal Macro and Fiscal Performance. 

Dengan jumlah sumber daya manusia yang sangat 

terbatas, unit ini bertugas menyusun kerangka makro 

ekonomi, proyeksi Growth Domestic Product (GDP), 

serta penerimaan dan pengeluaran. Afghanistan 

berharap Indonesia dapat membantu meningkatkan 

proses formulasi kebijakan fiskal yang lebih mumpuni 

dengan kemampuan analisis data yang lebih baik.  

Selain itu, Afghanistan juga ingin belajar bagaimana 

Kementerian Keuangan menghadapi proses politik 

dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

negara; satu hal yang saat ini menjadi tantangan besar 

bagi Kementerian Keuangan Afghanistan.

Merespon permintaan Afghanistan, Kepala BKF 

berterima kasih kepada Wamen Payenda yang 

memberikan kepercayaan kepada Kementerian 

Keuangan Indonesia untuk berperan dalam 

pengembangan otoritas kebijakan fiskal di negara 

tersebut. Secara khusus, Kepala BKF juga membuka 

diri apabila pihak Kementerian Keuangan Afghanistan 

berkeinginan untuk berkunjung ke BKF dalam waktu 

dekat, guna melihat langsung proses bisnis yang selama 

ini dijalankan.

Indonesia Siap Bantu  
Pengembangan Kebijakan Fiskal  
di Afghanistan
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Jakarta, (21/8): Indonesia dan Jepang sepakat untuk 

lebih menguatkan kemitraan di bidang ekonomi 

dan keuangan. Hal tersebut menjadi poin utama 

dari pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan 

Sri Mulyani Indrawati dengan Duta Besar Jepang 

untuk Indonesia, Masafumi Ishii. Kedua belah pihak 

menyampaikan apresiasinya atas kerjasama bilateral 

yang selama ini terbangun antara Jepang dan 

Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu terkini 

diantara kedua negara, seperti dukungan Jepang 

terhadap pelaksanaan pertemuan tahunan IMF-

Bank Dunia 2018 di Bali; pembiayaan pembangunan 

infrastruktur oleh Jepang; reformasi perpajakan dan 

regulasi sektor keuangan; kerja sama perpajakan 

Indonesia-Jepang; serta perkembangan Indonesia-Japan 

Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World 

Bank 2018, Indonesia menghargai dukungan dari 

Jepang. Dalam hal ini, Menteri Keuangan meminta 

Jepang untuk bersedia berbagi pengalamannya menjadi 

tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank 

tahun 2012, dimana Jepang saat itu menggantikan 

Mesir yang sedang menghadapi konflik dalam negeri. 

Menteri Keuangan juga berharap agar pertemuan 

tahun depan dapat dihadiri oleh banyak delegasi dari 

Jepang, termasuk dari sektor swasta.

Lebih lanjut, sebagai negara yang tengah mengejar 

ketertinggalan di bidang infrastruktur, dukungan 

dari mitra bilateral seperti Jepang sangat diperlukan. 

Beberapa proyek yang saat ini dibangun dengan 

dukungan pihak Jepang antara lain: Proyek Pelabuhan 

Patimban, Proyek Pusat Pembelajaran UGM, dan Proyek 

Jakarta Mass Rapid Transportation/MRT. Proyek-proyek 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan 

kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia.

Di pihak lain, Jepang menyampaikan apresiasinya atas 

reformasi perpajakan dan regulasi sektor keuangan 

yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia, sembari 

berharap agar reformasi yang dilakukan tetap 

mempertimbangkan iklim investasi yang kondusif.

Masafumi Ishii adalah Duta Besar Jepang yang baru, 

menggantikan Tanizaki Yasuaki yang habis masa 

jabatannya awal tahun ini. 

Penguatan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan  
Indonesia-Jepang
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Chronic Poverty dan Transient Poverty

Kemiskinan (poverty) diartikan sebagai suatu 

ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok 

minimum seperti makanan, pakaian, kesehatan, 

perumahan, dan pendidikan. Istilah kemiskinan kronis 

(cronic poverty) mengacu pada kemiskinan yang 

berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan terus-

menerus, sedangkan kemiskinan sementara (transient 

poverty) terjadi jika kemiskinan tersebut hanya 

terjadi sementara akibat adanya fluktuasi. Faktor-

faktor yang terkait dengan rendahnya pendapatan 

seseorang seperti kurangnya kualitas SDM, demografis, 

geografis, dan kepemilikan aset adalah faktor-faktor 

pemicu cronic poverty. Sedangkan transient poverty 

terjadi akibat ketidakmampuan untuk menjaga tingkat 

pendapatan dan konsumsi jika ada fluktuasi atau shock 

tertentu, seperti gejolak ekonomi, perubahan kebijakan 

pemerintah, dan migrasi.

Crowding Out Effect

Crowding out effect adalah sebuah konsep ekonomi 

yang menjelaskan bahwa peningkatan belanja 

pemerintah justru menggantikan dan menurunkan 

belanja sektor swasta sehingga dapat mengakibatkan 

penurunan pertumbuhan ekonomi. Pendanaan 

pengeluaran pemerintah melalui pajak maupun 

dengan pembiayaan defisit akan menyerap dana dari 

sektor bisnis/ swasta. Penjelasan lain crowding out 

effect ini adalah ketika pemerintah membiayai defisit 

dengan melakukan pinjaman dalam jumlah yang 

besar dan mengakibatkan naiknya suku bunga. Suku 

bunga yang tinggi ini akan menyebabkan kemampuan 

sektor individu dan bisnis untuk meminjam uang 

menjadi rendah yang pada gilirannya mengakibatkan 

penurunan aktivitas pembelanjaan dan investasi 

sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 

akan terganggu.

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sumber dana yang 

diperoleh dari bank yang berasalah dari masyarakat. 

DPK ini lazim disebut dengan simpanan. Menurut UU 

10 Tahun 1998  tentang perbankan, simpanan adalah 

dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam 

bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan 

dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu. Selain DPK, bank dapat memperoleh sumber dana 

dari bank itu sendiri seperti modal disetor, cadangan 

bank, dan laba ditahan atau dari lembaga lain seperti 

kredit likuiditas BI, pinjaman antarbank, atau dari surat 

berharga pasar uang.

Disposable Income

Pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) 

adalah bagian dari pendapatan individu yang siap 

untuk dibelanjakan, disimpan, atau untuk investasi 

setelah memperhitungkan pendapatan langsung 

seperti pajak penghasilan. Dalam konsep penghitungan 

pendapatan, disposible income adalah personal income 

dikurangi dengan personal tax.

Green Economy

Green economy adalah konsep ekonomi dimana 

konsep pembangunan dan pertumbuhan tidak 

hanya diperuntukkan untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat tetapi juga harus memperhatikan 

keberlanjutan pembangunan dengan menekankan pada 

tiga pilar pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, 

sosial, dan lingkungan hidup. Sesuai dengan konsep 

green economy, setiap pembangunan yang dilakukan 

harus disertai dengan upaya untuk menurunkan 

risiko kerusakan lingkungan dan kepunahan biota di 

dalamnya.

Glosarium

GLOSARIUM
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D
i sebuah kota kecil ada seorang ayah yang 

memiliki seorang putra yang berumur kurang 

dari 5 tahun, memasukkan anaknya ke sekolah 

musik untuk belajar bermain piano. Sang ayah ingin 

agar anaknya menjadi seorang pianis y\yang terkenal 

ketika sudah besar nanti.

Tak berapa lama, datang seorang pianis yang terkenal 

ke kota tersebut. Bahkan tiket untuk konser sang 

bintang piano pun terjual habis. Sang ayah pun tidak 

menyianyiakan kesempatan untuk bertemu dengan 

pianis terkenal, dia memesan dua tiket untuk dirinya 

dan anaksemata wayangnya.

Di hati yang di nanti yaitu satu jam sebelum konser di 

mulai semua kursi telah terisi penuh, si ayah mengajak 

anaknya untuk duduk di sampingnya. Memang 

Karena masih seorang anak, anak ini pun tidak betah 

duduk berlama-lama dan akhirnya menyelinap untuk 

meninggalkan kursi di samping ayahnya.

Disaat lampu gedung telah di redupkan, si ayah sangat 

terkejut mendapati bahwa si anak tidak berada di 

sampingnya, dan lebih terkejut lagi melihat si anak 

berada di dekat panggung pertunjukan dan si anak 

sedang dalam perjalanan menghampiri piano yang 

di mainkan sang pianis. Karena rasa ingin tahu yang 

besar dan tanpa rasa takut, anak tersebut duduk di 

depan piano dan mulai memainkan sebuah lagu yang 

sederhana, twinkle twinkle little star.

Operator pun terkejut karena mendengar suara 

piano dan segera mensorot lampu kearah piano yang 

berbunyi. Dan lebih terkejut lagi adalah penonton yang 

mengetahui yang memainkan adalah seorang anak 

kecil dan bukan pianis yang terkenal. Sang pianis juga 

merasa terkejut dan bergegas naik ke atas panggung. 

Melihat anak tersebut, sang pianis tidak  menjadi 

marah, ia tersenyum dan berkata “Teruslah bermain”, 

dan sang anak yang mendapat ijin, meneruskan 

permainannya.

Sang pianis lalu duduk, di samping anak itu, dan  mulai 

bermain mengimbangi permainan anak itu, ia mengisi 

semua kelemahan permainan anak itu, dan akhirnya 

tercipta suatu komposisi permainan yang sangat indah. 

Bahkan mereka seakan menyatu dalam  permainan 

piano tersebut. Ketika mereka berdua  selesai, seluruh 

penonton menyambut dengan meriah, karangan bunga 

dilemparkan ke tengah panggung. Sang anak jadi GR 

(Gede Rasa), pikirnya “Gila, baru  belajar piano sebulan 

saja sudah hebat!” Ia lupa  bahwa yang disoraki oleh 

penonton adalah sang pianis yang duduk di sebelahnya, 

mengisi semua  kekurangannya dan menjadikan 

permainannya sempurna.

RENUNGAN

Piano dan Anak Kecil



Buku ini menyajikan berbagai analisis, 

hasil penelitian, pemikiran dan 

rekomendasi mengenai beragam isu 

di sektor keuangan. Diawali dengan 

pembahasan mengenai tata kelola (good 

governance) untuk jaringan pengaman 

sistem keuangan. Kemudian dilanjutkan 

dengan kajian mengenai mekanisme 

transmisi kebijakan moneter ke pasar 

keuangan dan kredibilitas kebijakan 

moneter ke pasar keuangan dan 

kredibilitas kebijakan moneter paska 

perubahan suku bunga acuan baru 

yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian selanjutnya membahas isu 

perbankan, terutama penguatan 

perbankan syari’ah melalui merger 

atau konsolidasi, dan dilanjutkan 

dengan kajian tentang perusahaan 

penerbit surat berharga syari’ah negara. 

Isu pasar modal membahas tentang 

keamanan berinvestasi di bursa efek 

Indonesia, kemudian dilanjutkan 

dengan kajian tentang opsi terbaik bagi 

kepemilikan asing (foreign ownership) 

pada asuransi Indonesia. Kajian 

hubungan asuransi dan pertumbuhan 

ekonomi diulas dalam bagian 

berikutnya dan kemudian dilanjutkan 

dengan kajian perlu tidaknya lembaga 

penjaminan simpanan pada koperasi 

simpan pinjam. Empat bagian terakhir 

buku ini merupakan kajian tentang 

kredit usaha mikro dan kecil serta 

kredit usaha rakyat, yang dilanjutkan 

dengan kajian tentang bantuan sosial 

dalam rangka keuangan inklusif.

Disclaimer 
 

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

Keuangan RI, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional penulis

Telah Terbit
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