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EDITORIAL

Setiap negara memiliki strategi masing-masing untuk 

melakukan lompatan besar dalam perekonomianya. 

Brazil, Negara-negara Timur Tengah, China, dan juga 

Indonesia, lebih mengandalkan kekuatan sumber 

daya alamnya. Jerman,Swedia, Swiss, Norwegia, AS, 

Kanada, dan Jepang, lebih mengandalkan kekuatan 

industri manufaktur berteknologi tinggi. Sementara 

Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, Inggris, 

Belanda, Luxemburg, dan Prancis, lebih mengandalkan 

kekuatan ekonomi jasa. Korea Selatan misalnya, kini 

telah menjadi ‘raja ICT dunia’. Negara-negara ini unggul 

dalam beberapa indikator kemajuan suatu bangsa, 

seperti kemudahan berbisnis (doing business), daya saing 

(competitiveness), kualitas manusia (human development), 

dan kesejehteraan atau kebahagiaan (happiness). 

Bila ditelusuri lebih dalam sejarah perkembangan 

ekonomi dan peradabannya, negara-negara tersebut 

unggul dalam kualitas sumber daya manusianya. Indeks 

Pembangunan Manusia (HDI) versi UNDP menempatkan 

negara-negara tersebut pada urutan Top-20 dunia. 

Posisi Indonesia masih sangat jauh jaraknya dari 

Negara-negara tersebut. Dari sisi kualitas manusia, 

Indonesia menduduki  peringkat 111 dunia. Dari sisi 

kebahagiaan, Indonesia menduduki peringkat 92 dunia. 

Dari sisi daya saing, Indonesia menduduki peringkat 

50 dunia. Indonesia bahkan kalah dari tiga negera 

tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. 

Pada parameter tertentu Indonesia  bahkan kalah dari 

Philipina. Bila merujuk pada BCG-Matrix, produk-

produk ekspor Indonesia kalah dalam hal market share 

(baik regional, apalagi dunia), walaupun pertumbuhan 

ekonomi Indonesia cukup tinggi di level 5 persen dalam 

beberapa tahun terakhir. Perbesar market share dan 

memenuhi potensi pertumbuhan yang masih tersedia 

adalah strategi yang harus dipilih Indonesia. Pemerintah 

harus dorong produksi dan produktivitas. Di sektor 

pertanian, transformasi ke arah agro-industri untuk 

penetrasi ke pasar lama dan masuk ke pasar baru yang 

belum diisi Negara lain. Di sektor industri, transformasi 

ke industri berbasis nilai tambah tinggi. Melarang 

ekspor mineral mentah merupakan langkah tepat, 

tetapi penguasaan teknologi smelter lebih prioritas. Di 

sektor jasa, transformasi harus ke arah optimalisasi 

potensi pariwisata yang masih “perawan”.  Strategi 

MERANCANG 
LOMPATAN EKONOMI

berikutnya, pemanfaatan financial technology di 

industri jasa keuangan untuk pendalaman pasar 

keuangan dan pengembangan inklusi keuangan. 

Berikutnya, pengembangan usaha-usaha skala 

mikro dan ultra mikro, serta pengembangan 

ekonomi kreatif. Bila arah transformasi struktur 

ekonomi Indonesia tidak seperti ini, maka sulit 

bagi Indonesia untuk menahan banjirnya produk-

produk impor, terutama dari China, dengan segala 

implikasi negatifnya terhadap peraca perdagangan 

dan gaya hidup tidak sehat. Perdagangan online 

(e-commerce) yang berkembang pesat belakangan 

ini ternyata memakan sekitar 90 persen produk 

produk Impor (LIPI, MI 16/12/2019), menjadi 

peringatan bagi pemerintah. 

Karena itu, menjadi beralasan bila Presiden Joko 

Widodo menjadikan pengembangan human capital 

sebagai salah satu dari lima misi pembangunan 

2019-2024. Selain beberapa strategi di atas, 

pemerintah mulai melacak apa yang menjadi 

penyebab akar masalah ekonomi Indonesia sulit 

melompat. Salah satu temuannya adalah kegiatan 

riset dan inovasi kurang berkembang. Faktor ini 

merupakan salah satu faktor penyebab kualitas 

manusia Indonesia masih rendah. Pemerintah 

berencana akan membenahi kelembagaan riset 

dan inovasi serta mensinergikan semua program 

riset dan anggarannya yang saat ini masih 

tercecer di berbagai lembaga riset. Pembangunan 

di sektor pertanian maupun industri dan 

jasa membutuhkan manusia-manusia unggul. 

Temuan lain, sebenarnya ada banyak kebijakan 

yang “baik”, yang muncul dari hasil riset yang 

mendalam, akan tetapi tidak berjalan konsisten 

karena terganjal masalah distabilitas politik di 

beberapa periode pemerintahan sebelumnya. 

Karena itu, salah satu strategi adalah bagaimana 

menjaga stabilitas politik. Negeri ini juga 

membutuhkan kepemimpinan yang kuat (strong 

leadership), dan ini sedang diperlihatkan oleh 

Presiden Joko Widodo dan jajaran Kabinetnya. 

Beberapa langkah strategis ini berikut kondisi-

kondisi yang diperlukan, akan menentukan 

daya lompat ekonomi Indonesia di masa depan.  

Semoga.! Syahrir Ika.
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Akselerasi  
Transformasi Ekonomi 

Asep Nurwanda & Bakhtiar Rifai *)

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

B
erhasil atau tidaknya agenda reformasi 

struktural akan tercermin dari berbagai 

indikator ekonomi dan kesejahteraan, 

seperti pertumbuhan ekonomi, 

pendapatan per kapita, serta tingkat kemiskinan 

dan ketimpangan. Dilihat dari data yang ada, 

kinerja perekonomian Indonesia masih tumbuh 

di atas 5 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi 

tersebut terutama ditopang oleh konsumsi 

rumah tangga dan investasi yang masing-masing 

Menyongsong Visi Indonesia 2045

berkontribusi sebesar 57,8 persen 

dan 32,3 persen (Gambar 1). Dari 

segi kualitas, kinerja pertumbuhan 

ini juga mampu mendorong 

perbaikan indikator kesejahteraan 

seperti tingkat kemiskinan yang 

sudah mencapai single digit 

(9,41 persen di 2019). Pun, rasio 

gini dan tingkat pengangguran 

menunjukkan tren penurunan.
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Kinerja pertumbuhan ekonomi di 

kisaran 5 persen ini relatif lebih 

baik jika dibandingkan dengan 

pertumbuhan negara peers. Apalagi 

di sepanjang 2019, ekonomi global 

bergejolak akibat eskalasi perang 

dagang AS-Tiongkok, isu Brexit yang 

belum berkesudahan, isu geopolitik 

negara Timur Tengah, serta 

ancaman resesi di berbagai negara. 

Hal ini memberikan tantangan 

bagi kinerja negara berkembang, 

termasuk Indonesia. Sebagai 

negara dengan perekonomian 

terbuka, Indonesia juga sebetulnya 

terdampak oleh gejolak global 

dimaksud. Kondisi ini tercermin 

dari kinerja ekspor-impor yang di 

tahun ini (sampai dengan triwulan 

III 2019) mengalami kontraksi 

pertumbuhan masing-masing 

sebesar -1,2 dan -7,6 persen. Oleh 

karenanya, kita patut bersyukur 

dengan capaian pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang stabil 

hingga saat ini.

Namun demikian, pada saat yang 

sama kita juga perlu mawas diri 

karena kinerja ekonomi saat 

ini diperkirakan belum mampu 

meningkatkan level kemakmuran 

Indonesia sesuai visi Indonesia 

2045. Bahkan, Indonesia berpotensi 

jatuh dalam jebakan pendapatan 

menengah (middle income trap) 

yang berdampak pada kondisi “tua 

sebelum kaya”. Hasil assessment 

Kementerian Keuangan dan 

Bappenas menyimpulkan bahwa 

untuk mampu terhindar dari middle 

income trap, diperlukan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi, rata-rata 

di atas 6 persen, dalam beberapa 

dekade ke depan.

Persoalannya, pertumbuhan 6 

persen menjadi suatu hal yang sulit 

diraih karena hasil estimasi output gap (selisih antara 

realisasi output dengan potensialnya) sudah mendekati 

nol dan mengindikasikan pertumbuhan potensial hanya 

sekitar 5,3 – 5,5 persen1. Artinya, output perekonomian 

Indonesia saat ini hampir ‘mentok’ di kisaran 

potensialnya. Output potensial dalam hal ini adalah 

output optimal pada tingkat kapasitas dan pertumbuhan 

yang aman dan sustainable dalam menjaga keseimbangan 

ekonomi makro. 

Upaya memperbaiki kondisi ini harus dilakukan melalui 

peningkatan sisi supply, yakni peningkatan kapasitas 

produksi baik dari sisi tenaga kerja, kapital, maupun 

produktivitas. Sayangnya, data dalam beberapa periode 

terakhir menunjukkan kecenderungan pergerakan 

pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh peningkatan 

sisi permintaan, sementara laju peningkatan kapasitas 

produksi relatif bergerak lebih lambat. Lima prioritas 

kerja yang diusung pemerintahan saat ini, pada dasarnya, 

mengarah pada perbaikan sisi supply dengan meng-

upgrade kapasitas tenaga kerja, kapital, serta produktivitas 

dan daya saing. 

1  Lihat Nurwanda, A,dan B. Rifai. 2018. “Diagnosis Pertumbuhan Ekonomi dan 
Output Potensial Indonesia”. Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 2 No. 3. https://fiskal.kemenkeu.
go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/385.

 

Gambar. 1 Data Pertumbuhan Ekonomi

 

 

 

Sumber: BPS (diolah)
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Ulasan lebih lengkap terkait histori 

transformasi ekonomi di Indonesia 

dapat dilihat dalam Kerangka 

Ekonomi Makro dan Pokok-

pokok Kebijakan Fiskal 20202 dan 

Tinjauan Ekonomi Keuangan dan 

Fiskal Edisi IV 20183. 

Dewasa ini, keberlanjutan proses 

transformasi ekonomi di Indonesia 

menjadi perhatian. Indikator 

produktivitas Indonesia cenderung 

mengalami penurunan. Data 

publikasi Asian Productivity 

Organization (APO Productivity 

Databook 2019)4 mencatat bahwa 

tingkat produktivitas pekerja 

Indonesia dalam periode 2010-

2017 berada pada level rendah 

dengan hanya tumbuh 3,8%, lebih 

lambat jika dibanding negara peers, 

seperti Thailand (5,3%), Vietnam 

(5,8%), Filipina (4,1%), dan Kamboja 

(4,3%). Bahkan, indikator Total 

Factor Productivity (TFP) Indonesia 

pada periode yang sama tumbuh 

2  Lihat https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/
document/kem/2020/files/kem_ppkf_2020.pdf
3  Lihat https://fiskal.kemenkeu.go.id/
publikasi/tekf/2018/tekf4/tekf_edisi4_2018.pdf
4  Asian Productivity Organization (APO) 
Productivity Databook 2019, 
https://www.apo-tokyo.org/publications/wp-content/
uploads/sites/5/APO-Productivity-Databook-2019_
light.pdf

negatif -1,5%, berada di bawah 

capaian Thailand (0,6%), Malaysia 

(0,5%), Vietnam (1,8%), Filipina 

(1,4%), dan Kamboja (1,3%). Hal ini 

mengindikasikan bahwa proses 

transformasi ekonomi sedang 

tertahan.

Ditinjau dari sisi sektoralnya, 

kinerja sektor industri pengolahan 

(manufaktur) menjadi titik 

perhatian. Sektor manufaktur 

seharusnya menjadi sektor yang 

mendukung proses transformasi 

struktural dengan menghasilkan 

keuntungan produktivitas 

(productivity gain). Namun, kinerja 

sektor manufaktur hampir selalu 

tumbuh di bawah pertumbuhan 

PDB nasional. Dalam dua dekade 

terakhir, sektor manufaktur hanya 

tumbuh rata-rata 4,7 persen 

(rata-rata 2000-2018). Kondisi 

ini menyebabkan peranan sektor 

manufaktur terus menurun sejak 

tahun 2001 (lihat gambar 2) hingga 

banyak pihak yang menganggap 

Indonesia telah mengalami 

deindustrialisasi dini.

Setidaknya terdapat tiga aspek yang 

menghambat proses industrialisasi 

Peningkatan sisi supply dalam hal 

ini terkait dengan transformasi 

ekonomi atau transformasi 

struktural. Transformasi ekonomi 

disini mengacu pada proses 

perubahan struktur ekonomi dari 

yang bersifat tradisional (pertanian) 

menjadi lebih modern (manufaktur 

dan jasa), dari ekonomi dengan 

produktivitas rendah menuju 

produktivitas yang lebih tinggi. 

Produktivitas menjadi kata kunci 

keberhasilan transformasi ekonomi.

Secara historis, Indonesia telah 

melalui proses transformasi 

ekonomi hingga mampu mengubah 

wajah Indonesia dari sebuah negara 

miskin dengan didominasi sektor 

pertanian pada dekade tahun 

60-an menjadi negara yang lebih 

ditopang oleh sektor manufaktur. 

Berdasarkan Data World Bank, 

income per capita Indonesia telah 

meningkat dari sekitar $53,5 

di tahun 1967 menjadi sebesar 

$3.893,6 di tahun 2018 (dalam 

current US$) dan kini Indonesia 

diakui sebagai salah satu negara 

middle income terbesar. Gambaran 

umum perubahan struktur ekonomi 

baik dari sisi output maupun tenaga 

kerja terlihat pada Gambar 2. 

A. Transformasi Output PDB 

 
Sumber: BPS & GGDC (diolah).

B. Transformasi Tenaga Kerja 
Gambar  2 Transformasi Ekonomi Indonesia
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yakni (1) kualitas dan kompleksitas 

produk, (2) kualitas dan kesiapan 

tenaga kerja, serta (3) persebaran 

kewilayahan. Dari sisi kualitas 

dan kompleksitas produk, hampir 

separuh nilai tambah manufaktur 

saat ini (47,6 persen) masih berada 

di kategori industri berteknologi 

rendah5, sementara untuk 

klasifikasi teknologi menengah 

dan tinggi masing-masing 

hanya sebesar 24,7 dan 27,7 

persen (Gambar 3). Industri yang 

menggunakan teknologi rendah 

tentu hanya akan menghasilkan 

produk yang relatif bernilai tambah 

rendah.

Dilihat dari daya saing ekspor, 

produk Indonesia hingga saat ini 
5  Klasifikasi teknologi mengikuti ISIC Rev.3 
Technology Intensity Definition (OECD, dokumen online) 
https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf, namun 
dengan sedikit modifikasi dengan mendefinisikan 
teknologi tinggi mencakup kombinasi ‘tinggi’ dan ‘menen-
gah tinggi’.

belum mampu melepaskan diri dari 

ketergantungan terhadap komoditas 

mentah seperti batubara, minyak 

dan gas, serta crude palm oil (CPO). 

Hal ini berarti bahwa terdapat 

kebutuhan untuk melakukan upaya 

peningkatan (upgrade) dalam hal 

teknologi.

Kualitas sumber daya manusia 

juga menjadi faktor penghambat 

dalam proses transformasi ini, 

dimana hampir 60 persen tenaga 

kerja Indonesia berpendidikan 

rendah (SMP ke bawah). Kondisi 

ini tentunya akan berdampak 

pada kelayakan tenaga kerja 

tersebut untuk memasuki dunia 

industri yang memerlukan tingkat 

pendidikan dan keahlian tertentu. 

Masih rendahnya kualitas SDM 

ini merupakan cerminan mengapa 

 

Gambar  3 Jenis Industri dan Klasifikasi Teknologi
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Sumber: BPS (diolah)

tingkat produktivitas tenaga kerja 

kita relatif rendah, termasuk jika 

dibandingkan negara peers di 

kawasan ASEAN.

Dari perspektif kewilayahan, proses 

transformasi juga menunjukkan 

terjadinya ketimpangan antara 

wilayah Jawa dan wilayah luar 

Jawa (Gambar 4). Pulau Jawa 

menjadi kontributor utama 

perekonomian nasional (57,9 

persen) sekaligus berkontribusi 

dominan terhadap sektor 

manufaktur nasional (71,1 persen). 

Aktivitas manufaktur secara umum 

sangat terkonsentrasi di pulau 

ini, khususnya di wilayah Jawa 

Barat dan Jawa Timur. Wilayah 

lainnya secara umum masih sangat 

bertumpu pada industri berbasis 

komoditas, seperti hasil perkebunan 

dan pertambangan, sehingga 
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Gambar  4  

Kontribusi PDB dan 
Manufaktur per Pulau 
(Rata-Rata 2010-2018)

Sumber: BPS (diolah)

kinerjanya sangat fluktuatif 

mengikuti pergerakan harga 

komoditas global.

Data dan hasil analisis terkait 

produktivitas dan kondisi 

manufaktur Indonesia di 

atas mengindikasikan bahwa 

permasalahan yang terjadi cukup 

‘kronis’ karena telah berlangsung 

lama. Kecenderungan yang ada 

telah menjadi sebuah rutinitas 

(business as usual) yang jika terus 

berlanjut akan menyebabkan 

ekonomi kita terjebak dalam 

pusaran middle income trap. Atas 

dasar itulah reformasi struktural 

menjadi upaya yang wajib 

dijalankan guna memperbaiki arah 

industrialisasi di Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa 

lima prioritas kerja yang telah 

disebutkan di awal artikel ini, 

pada dasarnya, merupakan ‘jurus’ 

reformasi struktural yang dapat 

diupayakan untuk mengatasi 

berbagai permasalahan kronis 

dimaksud. Upaya terobosan 

kebijakan di luar pola business 

as usual diperlukan agar mampu 

membawa perubahan yang nyata. 

Tentu hal ini sangat bergantung 

pada apa dan bagaimana 

terobosan kebijakan tersebut 

diimplementasikan  di lapangan 

secara konsisten. 

Prioritas kerja pertama, 

membangun SDM yang unggul, 

yakni SDM pekerja keras, terampil, 

dan menguasai teknologi. Hal 

ini berkaitan erat dengan faktor 

pendidikan, kesehatan, dan 

ketenagakerjaan dan sejalan 
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dengan permasalahan rendahnya kualitas kesiapan 

SDM dalam memasuki dunia industri. Dari sisi 

sumber daya fiskal, prioritas kerja ini dibekali dengan 

25 persen APBN untuk belanja pendidikan dan 

kesehatan. Jumlahnya sudah sangat besar, tinggal 

cara pengalokasian dan implementasinya di lapangan 

guna menghasilkan outcome yang optimal. Di tahun 

2020, anggaran pendidikan mencapai Rp508,1 triliun, 

sebagian akan digunakan untuk membangkitkan 

pendidikan vokasi yang berkualitas serta sesuai 

dengan kebutuhan industri. Selain itu, pemerintah 

juga berupaya untuk mendorong kegiatan riset dan 

pengembangan untuk memunculkan inovasi-inovasi 

yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja. Hal-hal tersebut menjadi sinyal positif bagi ini 

perkembangan industri nasional.

Prioritas kerja kedua, melanjutkan pembangunan 

infrastruktur. Setelah menjadi prioritas utama dalam 

periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah saat ini 

tetap mempertahankan pembangunan infrastruktur 

sebagai prioritas kerja. Kali ini, fokus pembangunan 

infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan 

kawasan produksi dan distribusi. Hal ini relevan 

dengan isu terkait ketimpangan industrialisasi di 

wilayah Indonesia. Selama ini, upaya industrialisasi 

di luar wilayah Jawa selalu terhambat ketiadaan 

infrastruktur. Oleh karenanya, pembangunan 

infrastruktur ini diharapkan mampu mendorong 

populasi industri dan membuka lapangan kerja sektor 

manufaktur di wilayah luar Jawa. 

Selanjutnya, penyederhanaan regulasi dan birokrasi 

merupakan upaya penting untuk meningkatkan daya 

saing investasi dan mendorong efisiensi birokrasi. 

Dalam hal ini, pemerintah telah menegaskan akan 

memperbaiki aturan-aturan hukum yang menghambat 

masuknya arus investasi, terutama investasi 

yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, 

pemberdayaan UMKM, serta peningkatan ekspor. Dari 

sisi birokrasi, penataan struktur hirarki administrasi 

diharapkan mempercepat pengambilan keputusan yang 

dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Prioritas kerja terakhir adalah mengakselerasi 

transformasi ekonomi yang fokus pada peningkatan 

nilai tambah tinggi. Hal ini mengarah pada upaya 

mengurangi ketergantungan pada produk komoditas 

serta mendorong proses hilirisasi dan peningkatan 

kompleksitas produk. Tidak hanya produk manufaktur 

tetapi juga aktivitas jasa yang 

bernilai tambah tinggi. Dengan 

dikombinasikan bersama prioritas 

kerja lainnya, industri nasional 

diharapkan mampu menghasilkan 

produk dengan kompleksitas 

tinggi yang berdaya saing. Hal ini 

dimungkinkan jika kita mampu 

mengoptimalisasi proses adaptasi 

teknologi yang bersumber 

dari investasi asing dan hasil 

inovasi dari kegiatan riset dan 

pengembangan putra terbaik 

bangsa. 

Sebagai penutup, Indonesia 

memang masih memiliki 

waktu sekitar 25 tahun untuk 

mewujudkan visi Indonesia 2045. 

Persiapan menuju era tersebut 

harus dilakukan mulai sekarang. 

Proses reformasi struktural yang 

dilakukan saat ini merupakan 

fondasi dan batu loncatan penting 

untuk menggapai mimpi tersebut. 

Publik tentu menunggu gebrakan 

implementasi terobosan kebijakan 

yang dijanjikan pemerintahan 

saat ini, terutama dalam hal 

perubahan paradigma dan cara 

kerja di luar business as usual. 

Tentu saja, dukungan dan 

sinergi seluruh pihak pemangku 

kepentingan merupakan bagian 

dari keberhasilan implementasi 

reformasi struktural yang 

mendukung akselerasi transformasi 

ekonomi menyongsong visi 

Indonesia 2045 menjadi negara 

maju.
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*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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11

Peluang Dan Tantangan
Cornelius Tjahjaprijadi dan Rudi Handoko *)

Hilirisasi 
Komoditas 
Nikel: 

D
i dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (UU Minerba), 

pasal 102 dan 103 mengatur tentang 

kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 

untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya 

mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

serta pemanfaatan mineral dan batubara. Yang 

dimaksud nilai tambah di sini adalah peningkatan 

produk akhir dari usaha pertambangan atau 

pemanfaatan terhadap mineral ikutan. Kewajiban 

untuk melakukan pengolahan dan pemurnian 

di dalam negeri bertujuan 

untuk meningkatkan dan 

mengoptimalkan nilai tambang 

dari produk, ketersediaan 

bahan baku industri, 

penyerapan tenaga kerja, 

dan peningkatan penerimaan 

negara. Menurut Pasal 

170, kewajiban pemurnian 

dilakukan selambat-lambatnya 

lima tahun sejak 12 Januari 

2009 bagi pemegang kontrak 

karya yang telah ada sebelum 

2009. 
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electric vehicle (EV). Pengembangan 

baterai EV tidak terlepas dari 

upaya mengembangkan industri 

kendaraan bermotor listrik 

sebagaimana menjadi prioritas 

pemerintah dalam Peraturan 

Presiden Nomor 55 Tahun 2019 

tentang Percepatan Program 

Kendaraan Bermotor Listrik 

Berbasis Baterai untuk Transportasi 

Jalan.

Peningkatan Nilai Tambah Nikel

Nikel adalah logam putih mengkilap 

keperakan yang tidak menjadi 

suram ketika terkena udara. Nikel 

banyak digunakan untuk keperluan 

membuat besi tahan karat (stainless 

steel), logam campuran tembaga 

dan nikel, pelapisan baja, dan 

baterai. Adapun produk akhir 

yang memanfaatkan nikel antara 

lain teknik perekayasaan, alat 

transportasi, alat kesehatan, 

konstruksi bangunan, elektronik 

serta produk konsumen akhir 

lainnya yang mengandung logam 

seperti uang koin dan peralatan 

dapur. Menurut Institut Nikel, 

sumber daya nikel laterit yang ada 

di Indonesia mencapai 33,3 juta 

ton atau 18,7% persen sumber daya 

nikel laterit di dunia. Cadangan 

nikel yang ada di Indonesia 

mencerminkan 23,7% dunia atau 21 

juta ton cadangan nikel. Menurut 

Laporan Komoditas Mineral 2019 

Kementerian Dalam Negeri AS, 

produksi tambang nikel Indonesia 

pada tahun 2017 dan 2018, masing-

masing, sebesar 345 ribu dan 

560 ribu ton atau 16% dan 24% 

produksi tambang dunia. 

Bijih nikel yang diproses terbagi 

menjadi dua kualitas, yaitu 

nikel kelas 1 dan kelas 2. Nikel 

kelas 1 merupakan nikel dengan 

kemurnian tinggi yang digunakan 

untuk baja tahan karat kualitas 

tinggi, logam campuran, dan 

baterai.  Sedangkan nikel kelas 

2 merupakan nikel dengan 

kemurnian rendah yang terdiri dari 

nickel pig iron (NPI) dan ferronickel 

(FeNi). 

Ada tiga perusahaan besar 

tambang nikel di Indonesia yaitu 

PT Aneka Tambang, PT Central 

Omega Resources dan PT Vale 

Indonesia. PT Antam melakukan 

penambangan bijih nikel di 

Sulawesi Tenggara dan Maluku 

Utara dan pengolahan feronikel 

di Sulawesi Tenggara. PT Central 

Omega Resources menambang 

bijih nikel di Sulawesi Tengan dan 

Sulawesi Tenggara. Perusahaan 

ini juga telah membangun fasilitas 

smelter feronikel di Morowali 

Utara, Sulawesi Tengah. Sementara 

itu, PT Vale Indonesia beroperasi 

sumber daya nikel laterit yang 
ada di Indonesia mencapai 
33,3 juta ton atau 18,7% persen 
sumber daya nikel laterit di 
dunia. 

“
Ada beberapa alasan yang dapat 

diberikan ketika sebuah negara 

mengambil kebijakan hilirisasi 

(downstreaming) antara lain 

keinginan untuk beralih dari 

ekonomi berbasis komoditas ke 

ekonomi berbasis manufaktur yang 

bernilai tambah tinggi. Indonesia 

merupakan negara yang kaya 

sumber daya alam, namun selama 

ini sebagian besar komoditas seperti 

migas, batu bara, kelapa sawit, 

dan logam dasar diekspor dalam 

bentuk mentah untuk memasok 

kebutuhan negara-negara industri. 

Ironisnya adalah komoditas 

tersebut mempunyai nilai atau 

harga yang sangat tinggi dalam 

bentuk olahannya tetapi proses 

pengolahan lebih lanjut tidak atau 

jarang dilakukan di dalam negeri. 

Akibatnya, Indonesia lebih banyak 

mengimpor produk bernilai lebih 

tinggi tersebut yang dibayar dengan 

ekspor komoditas bernilai rendah 

yang memiliki konsekuensi kepada 

tekanan neraca pembayaran.

Dengan hilirisasi Indonesia 

diharapkan dapat mendiversifikasi 

struktur ekonominya dari 

ekonomi berbasis komoditas 

yang sangat rentan terhadap 

gejolak harga komoditas kepada 

ekonomi berbasis manufaktur 

yang lebih stabil terhadap gejolak 

harga. Alasan lain yang dapat 

disebutkan untuk mendukung 

kebijakan hilirisasi adalah 

untuk pemenuhan bahan baku 

industri dalam negeri, penciptaan 

lapangan kerja, pertumbuhan 

ekonomi, penguatan neraca 

perdagangan serta penerimaan 

pajak. Prioritas Kementerian 

Perindustrian terhadap industri 

nikel adalah mengarah kepada 

pengembangan produk hilir, 

seperti stainless steel dan baterai 
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Tabel 1. Kinerja Ekspor Nikel Indonesia

Nilai (juta 
US$)

Volume (juta 
kg)

Harga (US$/
metrik ton)

2012 993 95 17.548
2013 942 97 15.032

2014 1.058 100 16.893
2015 806 105 11.863
2016 587 100 9.595
2017 631 97 10.410
2018 780 94 13.114
2019* 428 55 12.534

Sumber: BPS  

Keterangan: * sampai dengan Agustus 2019

di Blok Sorowaki, Sulawesi Selatan. 

Perusahaan menambang bijih nikel 

laterit dengan produk akhir berupa 

nikel dalam matte (produk antara 

dalam pembuatan nikel rafinasi).

Perkembangan hilirisasi nikel sampai 

dengan tahun 2017 telah terdapat 13 

smelter dengan produk pemurnian 

berupa NPI, FeNi dan Nickel Matte 

yang menyasar pasar ekspor. 

Ketigabelas smelter tersebut tersebar 

di tempat yang berdekatan dengan 

sumber nikel, yaitu di Sulawesi 

Tengah, Selatan dan Tenggara serta 

Maluku Utara. Lokasi yang lain 

berada di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sebagian besar produk nikel 

Indonesia dijual ke pasar luar negeri 

seperti yang dapat dilihat pada Tabel 

1. Dari sisi volume, kinerja ekspor 

nikel relatif stabil pada angka rata-

rata 98 juta kg. Kinerja ekspor nikel 

tidak terpengaruh banyak dengan 

penerapan pelarangan ekspor mineral 

mentah sesuai amanat UU Minerba. 

Kinerja ekspor nikel lebih banyak 

dipengaruhi oleh harga nikel global.

Harga nikel selama tahun 2019 

mengalami kenaikan yang cukup 

tinggi dari US$11.523 per metrik ton 

pada Januari 2019 menjadi US$17.046 

per metrik ton pada Oktober 

2019 atau naik sebesar 48 persen. 

Kenaikan yang tinggi ini disebabkan 

oleh ketidakseimbangan permintaan 

dan penawaran nikel di pasar 

internasional. Saat ini permintaan 

nikel lebih tinggi dibandingkan 

penawarannya. Pasokan nikel di 

pasar internasional relatif sedikit 

yang disebabkan oleh investasi di 

pertambangan yang cenderung turun 

serta adanya kebijakan dari Indonesia 

yang melarang ekspor mentah nikel. 

Jika situasi ini tetap berlanjut bukan 

tidak mungkin harga nikel akan 

memecahkan rekor harga nikel yang 

Grafik 1. Produksi Nikel Indonesia Tahun 2006 – 2018 (1.000 metrik ton)

Tabel 1. Konsumsi Nikel Dunia

Sumber: US Geological Survey 

Sumber: Macquarie;INSG 
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pernah mencapai puncaknya pada 

Mei 2007 sebesar  US$52.179 per 

metrik ton. 

Nikel telah memberikan sumbangan 

devisa yang cukup besar kepada 

negara namun pemanfaatan nikel 

untuk industri dalam negeri relatif 

masih rendah. Berdasarkan tabel 

Input Output 2010, 45% output 

produk bijih nikel menjadi input 

produk besi dan baja dasar serta 

53% menjadi input logam dasar 

bukan besi. Industri yang lain 

masih sangat sedikit memanfaatkan 

produk nikel, sehingga menjadi 

alasan yang kuat bagi pemerintah 

untuk meningkatkan nilai tambah 

nikel agar dapat dimanfaatkan 

untuk industri-industri yang ada di 

dalam negeri. 

Peluang Pengembangan Nikel

Dengan mengetahui produksi nikel 

Indonesia maka akan diketahui 

potensi yang dimiliki untuk 

pengembangan kebutuhan nikel 

di dalam negeri dan konsumsi 

nikel di dunia sebagai pasar ekspor 

sebagaimana telah disampaikan 

pada tabel sebelumnya. Pada grafik 

1, ditampilkan produksi nikel 

Indonesia dari tahun 2006 hingga 

2018. Terlihat bahwa tren kenaikan 

produksi terjadi mulai tahun 2015 

yang terus berlanjut hingga 2018.

Sementara itu di sisi lain, konsumsi 

nikel dunia terus menunjukkan 

trend yang meningkat, termasuk 

dengan perkiraannya di tahun 2019 

dan 2020 seperti ditampilkan pada 

grafik 2.

Kondisi ini dapat menggambarkan 

potensi pasar nikel di dunia, 

namun kebutuhan peningkatan 

nilai tambah nikel di dalam negeri. 

Hal ini juga tidak lepas dari efek 

multiplier yang relatif besar dari 

kajian Indef diketahui bahwa dari 

500 SMK yang termasuk dalam 

program revitalisasi, hanya terdapat 

10 SMK di bidang pertambangan. 

Sementara itu untuk politeknik, 

dari sebanyak 709 politeknik 

yang termasuk dalam program 

revitalisasi, baru terdapat sekitar 64 

politeknik pertambangan.

Kesimpulan dan  
Rekomendasi Kebijakan

Prospek nikel kedepannya 

akan semakin cerah mengingat 

permintaan nikel akan semakin 

meningkat yang bersumber dari 

adanya kebutuhan yang tinggi 

akan baterai untuk kendaraan 

listrik. Dengan semakin tinggi 

kesadaran masyarakat akan 

isu lingkungan maka potensi 

permintaan kendaraan listrik 

akan semakin meningkat. 

Berangkat dari kondisi ini, maka 

terdapat peluang yang besar 

untuk terus meningkatkan nilai 

tambah nikel serta diversifikasi 

industri pendukungnya. Untuk 

itu diharapkan pemerintah terus 

mengeluarkan kebijakan yang 

mendorong peningkatan nilai 

tambah komoditas nikel dan secara 

bersamaan memperkuat basis 

industri yang terkait untuk dapat 

memanfaatkan olahan komoditas 

nikel tersebut. Hal yang perlu 

mendapat prioritas pengembangan 

nikel adalah mengenai keterkaitan 

antara hulu dan hilir yang harus 

diperkuat. Hal lain yang tidak 

kalah penting adalah peningkatan 

kualitas sumber daya manusia 

di sektor pertambangan melalui 

pengembangan dan peningkatan 

kualitas lembaga pendidikan. 

nikel terhadap industri atau sektor 

ekonomi yang lain, seperti kimia 

dasar dan barang hasil kilang 

migas. Selain itu, menurut hasil 

kajian Indef (2019) diperkirakan 

pada tahun 2030, sebesar 46 

persen bijih nikel akan dihilirisasi 

kepada industri stainless steel dan 

sebesar 37 persen akan dihilirisasi 

kearah produksi baterai electric 

vehicle. Adapun mobil listrik akan 

terus mengalami peningkatan 

permintaan, dimana nikel sebagai 

bahan baku utama baterai mobil 

listrik akan terus dibutuhkan.

Tantangan yang Dihadapi

Dengan diberlakukannya UU 

Minerba No. 4 Tahun 2009, 

PP No. 1 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara, dan Permen No. 25 

Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan 

Batubara akan menurunkan ekspor 

untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri. Namun penggunaan nikel 

sebagai bahan baku untuk hilirisasi 

masih rendah, dimana sebagian 

besar masih didominasi oleh 

produk besi dan baja dasar serta 

logam dasar bukan besi. 

Terkait dengan smelter, sejauh 

ini teknologi peleburan yang ada 

baru menghasilkan feronikel dan 

NPI, bahan baku untuk produksi 

stainless steel, dan belum dapat 

menghasilkan nikel sulfat sebagai 

bahan baku baterai electric vehicle 

(Indef, 2019). Sedangkan dari sisi 

sumber daya manusia, lembaga 

pendidikan yang menghasilkan 

sumber daya manusia di sektor 

pertambangan belum dapat 

memenuhi kebutuhannya. Dari 
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  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

ANALISIS

Quo Vadis 
Sektor Industri 
Manufaktur  
di Indonesia 
Mahpud Sujai*)

I
ndustri manufaktur adalah 

suatu cabang industri yang 

mengaplikasikan peralatan 

dan suatu medium proses 

untuk transformasi bahan mentah 

menjadi barang jadi untuk dijual. 

Upaya ini melibatkan semua 

proses antara yang dibutuhkan 

untuk produksi dan integrasi 

komponen-komponen suatu 

produk. Beberapa industri, seperti 

produsen semikonduktor dan baja, 

juga menggunakan istilah fabrikasi 

atau pabrikasi. Sektor manufaktur 

sangat erat terkait dengan rekayasa 

atau Teknik.

Industri manufaktur di Indonesia 

saat ini sedang dihadapkan dengan 

berbagai tantangan. Apresiasi Dolar 

AS terhadap mata uang Rupiah 

misalnya, merupakan tantangan 

yang memberikan pengaruh 

cukup besar pada impor bahan 

baku. Contohnya, ketika Indonesia 

mendorong kapasitas produksi, 

hal ini secara otomatis akan 

mendorong impor apalagi saat ini 

laju impor lebih cepat dari ekspor. 

Berbagai persaingan dari negara 

negara lain semakin ketat dalam 

sektor perindustrian terutama 

disebabkan oleh banyaknya jumlah 

tenaga kerja yang produktif. 

Peningkatan produktivitas tenaga 

kerja di negara China dan India 

misalnya sedang mengalami 

kenaikan pesat pada satu dekade 

terakhir. 

Produktivitas tenaga kerja tersebut 

depengaruhi oleh beberapa faktor 

tentunya. Indonesia masih kalah 

dalam kualitas sumber daya 

manusianya jika dibandingkan 

dengan negara-negara kompetitor 

lain di kawasan seperti Malaysia, 

Thailand atau bahkan Vietnam. 

Indonesia juga masih kurang bisa 

bersaing dalam persaingan ekspor 
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pada sektor industri manufaktur. 

Berbagai tantangan tersebut 

memacu Pemerintah untuk terus 

meningkatkan ketepatan kebijakan 

agar industri manufaktur di 

Indonesia dapat lebih maju dan bisa 

bersaing dengan negara negara 

tetangga terutama negara-negara di 

kawasan ASEAN, China dan India.

Rendahnya Kualitas Sumber 
Daya Manusia di Indonesia 

Daya saing sumber daya manusia 

di Indonesia terlihat masih sangat 

rendah jika dibandingkan negara 

negara tetangga lainnya, hal ini 

menyebabkan persaingan dalam 

sektor industri manufaktur dengan 

negara negara lain selain Indonesia 

masih tertinggal. Rendahnya 

kualitas sumber daya manusia 

khususnya para pekerja dalam 

sektor industri manufaktur di 

Indonesia sangat mempengaruhi 

pertumbuhan industri ini. 

Para investor umumnya lebih 

melihat pada tingkat produktivitas 

dan kompetensi para pekerja 

dalam suatu industri manufaktur, 

hubungan industrial dan kebijakan 

pasar tenaga kerja dibandingkan 

dengan faktor insentif fiskal 

dan non fiskal yang kadang 

lebih menjadi prioritas kebijakan 

pemerintah. Oleh karena itu, 

perlu adanya perubahan dan 

pembenahan dalam sektor industri 

manufaktur agar tenaga kerja di 

Indonesia bisa terlatih dan terampil 

agar investor juga melirik Indonesia 

sebagai salah satu negara yang 

memiliki tenaga kerja yang terampil 

dan produktif. Peningkatan 

produktivitas dan keahlian 

tenaga kerja Indonesia menjadi 

sangat penting. Sehingga berbagai 

kebijakan sektor pendidikan akan 

lebih tepat jika diarahkan pada 

sumber daya manusia agar lebih 

produktif kedepannya. Pendidikan 

sangatlah penting untuk menjadi 

pendongkrak untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia 

yang ada dalam sektor industri 

manufaktur ini 

Langkah Pemerintah 

Pemerintah Indonesia telah 

memantau pergerakan dalam sektor 

industri manufaktur di Indonesia, 

baik dari segi penghambat sektor 

industri manufaktur maupun juga 

faktor pendorong nya. Dalam 

meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja dalam sektor 

industri manufaktur di Indonesia 

pemerintah telah menghimbau agar 

bisa meningkatkan produk untuk 

ekspor, tidak hanya produk untuk 

dalam negeri saja. 

Dalam menyukseskan hal tersebut, 

pemerintah indonesia juga telah 

berupaya untuk meningkatkan 

produktivitas dalam sektor 

industri manufaktur ini dengan 

meningkatkan sumber daya 

manusia yang dimulai dengan di 

berdirikannya Pendidikan vokasi 

atau Pendidikan berdasarkan 

keterampilan. Dengan adanya 

program Pendidikan vokasi ini 

diharapkan agar nantinya siswa 

lulusan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) bisa mendapatkan 

pengetahuan dan praktik praktik 

dalam bidang sektor industri 

manufaktur ini. Nantinya para 

siswa lulusan dari SMK ini 

diharapkan dapat langsung bekerja 

dalam sektor-sektor industri yang 

ada di Indonesia. 

Pemerintah juga berencana untuk 

merombak kurikulum Pendidikan 

dengan lebih menekankan pada 

bidang Science, Technology, 

Engineering, Arts, dan Mathematics 

prioritas pendidikan vokasional, 

link and match pendidikan dengan 

industri serta penguatan peran 

balai-balai latihan kerja di seluruih 

Indonesia.

Meskipun perkembangan 

manufaktur di Indonesia juga mulai 

tumbuh dan bisa mulai mengangkat 

perkonomian di Indonesia pada 

beberapa tahun belakangan, 

bahkan di dalam Making Indonesia 

4.0, lima sektor manufaktur 

dipilih untuk menjadi pionir dalam 

implementasi industri 4.0, yaitu 

industri makanan dan minuman, 

tekstil dan pakaian, otomotif, 

kimia, dan elektronika. Beberapa 

sektor yang tengah mendapat 

prioritas pengembangan tersebut, 

menunujukkan kinerja yang cukup 

gemilang pada triwulan III-2018. 

Dalam kondisi ini Indonesia 

seharusnya juga harus waspada dan 

meningkatkan kualitas sumberdaya 

nya lagi. Tingkat produktivitas 

tenaga kerja di Indonesia 

berdasarkan PDB sebesar US$20 

ribu per pekerja. Nilai tersebut 

masih rendah jika dibandingkan 

dengan Thailand yang sudah 

mencapai US$22,9 ribu per 

pekerja. Bahkan jika dibandingkan 

dengan Singapura dan Malaysia, 

produktivitas tenaga kerja di 

Indonesia masih berada sangat 

jauh dibawahnya. Produktivitas 

tenaga kerja Singapura berdasarkan 

PDB mencapai US$114,4 ribu per 

pekerja, dan Malaysia sebesar 

US$46,6 ribu per pekerja. 

Berdasarkan data tersebut dapat 

dilihat bahwa Indonesia harus 

bisa mengevaluasi kinerja dalam 

sektor industri manufaktur ini. 

Salah satu bentuk evaluasi nya 

adalah pemerintah harus bisa 

mencari solusi untuk meningkatkan 
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Industri manufaktur diperkirakan dapat 
meningkatkan ekspor hinga Rp25 triliun dalam 
setahun, seiring adanya suntikan modal baru 
pemerintah ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 
(LPEI) sebesar Rp1 triliun.

“

(STEAM). Selain itu, pemerintah 

juga fokus untuk meningkatkan 

kualitas unit Pendidikan vokasi 

seperti Sekolah Menengah Kejuruan 

dan Politeknik. Pemerintah juga 

telah berupaya untuk meluncurkan 

program Pendidikan vokasi yang 

mengusung konsep Link and Match 

antara Sekolah Menengah Kejuruan 

dengan industri industri di berbagai 

daerah di Indonesia.

Direktur Jenderal Industri 

Logam, Mesin, Alat Transportasi, 

dan Elektronika Kementerian 

Perindustrian, I Gusti Putu 

Suryawirawan mengatakan bahwa 

Kemenperin mendapatkan target 

1 juta siswa selama tiga tahun 

sampai 2019. Kemenperin juga 

menggiatkan program tiap bulan 

untuk launching Pendidikan vokasi 

di suatu provinsi. Kemenperin juga 

memantau berbagai perusahaan 

industri manufaktur di Indonesia 

dari yang besar hingga kecil untuk 

memastikan agar nantinya lulusan 

dari SMK dapat menjadi bagian dari 

peningkatan daya saing industri 

nasional. 

Program tentunya ini harus 

dikawal dan dipantau dengan serius 

oleh pemerintah. Agar kedepannya 

memungkinkan di seluruh daerah 

di Indonesia akan ada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) yang 

focus terhadap dunia perindustrian 

agar memperbanyak sumber 

daya manusia yang pandai dalam 

hal perindustrian di Indonesia 

ini. Dikarenakan penduduk di 

Indonesia yang banyak maka 

diharapkan dengan adanya SMK ini 

dapat mengurangi pengangguran 

yang ada di Indonesia untuk 

kedepannya. Ini adalah langkah 

yang sangat tepat yang dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia. 

Selain itu pemerintah juga 

memperhatikan sektor logistik dan 

juga infrastruktur. Pemerintah 

terus berupaya untuk mengatasi 

masalah infrastruktur dengan 

harapan nantinya hasil prodksi 

dari industri manufaktur yang ada 

di Indonesia menjadi lebih mudah 

untuk didistribusikan ke seluruh 

penjuru daerah. Upaya ini juga bisa 

mengakibatkan harga suatu barang 

yang diterima oleh masyarakat 

menjadi lebih terjangkau harganya. 

Jika suatu barang itu mudah 

didapatkan dan juga suatu barang 

itu memiliki harga yang terjangkau 

maka nantinya akan menarik minta 

masyarakat untuk membeli suatu 

barang tersebut. Nantinya ini dapat 

membantu untuk menjalankan 

industri manfaktur yang ada di 

Indonesia ini 

Dengan perkembangan zaman 

ini sektor logistik akan sangat 

mampu untuk mendongkrak 

perkembangan sektor industri 

manufaktur di Indonesia ini. 

Dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi maka 

akan memudahkan proses dalam 

perlogistikan karena aksesnya 

yang lebih mudah untuk ditempuh 

karena faktor perkembagan 

teknologi yang ada. 

Perlunya Meningkatkan Ekspor 

Ditengah usaha dalam 

meningkatkan industri manufaktur 

di Indonesia, pemerintah juga 

melakukan permudahan dalam 

akses perdagangan ke luar negeri. 

Industri manufaktur diperkirakan 

dapat meningkatkan ekspor hingga 

Rp25 triliun dalam setahun, 

seiring adanya suntikan modal 

baru pemerintah ke Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia 

(LPEI) sebesar Rp1 triliun. Dengan 

suntikan modal itu, LPEI dapat 

memberikan pinjaman modal kerja 

kepada pelaku industri hingga Rp10 

triliun. 

Menurut Ketua Umum Gabungan 

Pengusaha Ekspor Indonesai (GPEI) 

Benny Sutrisno bahwa pinjaman 

dari LPEI bisa digunakan untuk 

mendanai modal kerja, sehingga 
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ekspor bisa meningkat. Sebelumnya 

LPEI telah memberikan suntikan 

modal tetapi masih dirasa kurang. 

Dalam persaingan sektor industri 

manufaktur peningakatan ekspor 

sangat penting agar mengejar 

keterpurukan Indonesia dalam 

urusan ekspor. Dalam hal ini 

pemerintah melakukan perluasan 

pasar ekspor industri nasional 

dengan menambah hubungan 

kerjasama perdagangan bilateral 

ataupun multilateral dengan 

negara negara lain tetapi tetap 

mempertimbangkan kepentingan 

nasional. 

Strategi ini dilakukan melalu 

percepatan proses negoisasi 

kerjasama dengan pasar besar 

antara lain Indonesia-European 

Union CEPA (Comprehensive 

Economic Partnership Agreement), 

RCEP (Regional Comprehensive 

Economic Partnership), Indonesia-

Australia CEPA, di luar negara-

negara Asia Tenggara dan Afrika, 

dan penjajakan dengan pasar-pasar 

baru non tradisional.

Ketika kegiatan ekspor di Indonesia 

mulai meningkat dan juga 

produksi industri manufaktur 

juga meningkat, maka bukan tidak 

mungkin indonesai bisa bersaing 

dengan negara negara lain. Upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah 

ini harus bisa dimaksimalkan 

dengan baik oleh pelaku industri 

manufaktur yang ada di Indonesia

Komoditas yang mendominasi lima 

besar ekspor industri pengolahan 

akhir akhir ini yaitu, minyak 

kelapa sawit bekontribusi tinggi 

terhadap ekspor industry makanan 

senilai Rp272 triliun, diikuti produk 

pakaian jadi menyumbangkan Rp90 

triliun. Selanjutnya, produk industri 

karet, barang karet, serta barang 

Indonesia. 

Sinergi dari berbagai stakeholders 

terutama intern Pemerintah 

seperti Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Koperasi dan UMKM, 

Kementerian Tenaga Kerja, 

Kementerian Keuangan hingga 

Kementerian Pendidikan sangatlah 

penting untuk mendorong 

peningkatan kebijakan industri 

manufaktur yang komprehensif 

agar industri manufaktur terus 

meningkat dan tumbuh kuat di 

tengah persaingan perekonomian 

global. Perekonomian suatu negara 

besar akan sulit menjadi besar 

jika tidak didukung oleh industri 

manufaktur yang kuat dan handal.

dari karet dan plastik sebesar Rp66 

triliun, produk industri barang 

kimia dan barang dari bahan kimia 

Rp59 triliun, serta produk industri 

logam Rp51 triliun. Menurut 

Menteri Perindustrian Airlangga 

Hartato bahwa saat ini, negara 

tujuan ekspor utama industri 

manufaktur Indonesia adalah 

Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, 

India, dan Singapura. 

Pelaku industri manufaktur di 

Indonesia juga harus pandai 

memanfaatkan lagi sumber daya 

alam di Indonesia ini secara 

maksimal. Dapat dilihat dari data 

komoditas yang mendominasi 

ekspor industri kebanyakan adalah 

berasal dari sumber daya yang 

ada di Indonesia ini. Dengan 

memanfaatkan sumber daya 

dengan efisien dan efektif maka 

akan meningkatkan produksi 

dari sektor komoditas yang 

mendominasi ekspor industri 

tersebut.

Dalam meningkatkan pasar 

dalam negri ini, pemerintah telah 

meluncurkan program e-smart 

IKM, pada awal tahun 2017. Salah 

satu tujuan e-smart IKM ini adalah 

meningkatkan akses pasar melalui 

internet marketing. Kemenperin 

telah melakukan penandatanganan 

perjanjian kerja sama dengan 

beberapa marketplace dalam negeri, 

diantaranya Tokopedia, Blibli, 

Shopee, Bukalapak dan Belanja. 

Sepanjang tahun 2017, tercatat 

lebih dari 1730 pelaku usaha yang 

bergabung dalam program e-smart 

IKM dari 23 provinsi. Pada 2019, 

ditargetkan akan mencapai 10 ribu 

pelaku IKM di seluruh Indonesia. 

Dalam hal ini meningkatkan pasra 

dalam negeri secara tidak langsung 

akan bisa meningkatkan ekspor 
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Menuju Ekonomi 
Bernilai Tambah

P
erekonomian Indonesia 

sedang darurat nilai tambah. 

Sebagaimana dipahami dari 

beberapa dokumen negara 

seperti Rancangan Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024, penciptaan nilai tambah 

ekonomi agar pertumbuhan semakin 

berkualitas dan berketahanan 

merupakan agenda pembangunan 

yang pertama dari total sebanyak 

tujuh agenda pembangunan 

“prioritas”. Untuk mengupas lebih 

lanjut mengenai hal ini, Warta 

Fiskal berguru ke salah satu pakar 

industrialisasi di Indonesia, yaitu 

Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M.Eng. 

Bertempat di kantor Badan Kebijakan 

Fiskal Kementerian Keuangan, 

Prof. Dradjad mengupas tuntas 

permasalahan pengembangan 

industri di Indonesia berikut potensi 

penyelesaiannya.

Industri bagi Guru Besar Rekayasa 

Kualitas Institut Teknologi 

Bandung ini bukan sekedar 

“sektor” dalam perekonomian. 

“Industri meng-generate ekonomi, 

menjawab kebutuhan pasar 

dengan menyediakan produk yang 

berkualitas dan berharga murah.” 

Lebih lanjut, Prof. Dradjad mengutip 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2014 tentang Perindustrian yang 

menyatakan bahwa kata kunci industri adalah 

nilai tambah atau menfaat lebih tinggi. Sehingga, 

berkembangnya industri berarti bertumbuhnya nilai 

tambah dan aktivitas perekonomian.

Menjawab pertanyaan mengenai transisi ekonomi 

dari berbasis sektor primer (sumber daya alam) ke 

sektor manufaktur (industri), lalu ke sektor jasa, 

beliau berpendapat bahwa pemikiran tersebut bukan 

merupakan “harga mati”. “Alur transisinya tidak harus 

seperti itu. Contohnya, saat ini berkembang produk 

pertanian organik yang digemari oleh masyarakat 

karena sifatnya yang segar dan tidak melalui proses 

pengolahan apapun termasuk pengolahan kimiawi. 

Dalam kasus ini, perkembangan tidak bisa dipaksakan 

ke produk dengan pengolahan karena mengikuti 

kebutuhan pasar”, jelasnya.

Selain contoh yang disebutkan di atas, pria lulusan 

Universitas Keio di Jepang ini menambahkan bahwa 

ke depannya, pemisahan antara ketiga sektor ini 

juga akan semakin sulit dilakukan sehingga data 

yang ada saat ini seharusnya tidak mentah-mentah 

menjadi dasar konsiderans kebijakan. Perusahaan 

yang bergerak di bidang manufaktur dan jasa akan 

semakin terhubung sehingga perlu pencatatan yang 

lebih sempurna, mana yang dikategorikan sebagai 

manufaktur dan jasa. Saat ini, memang jasa terlihat 

berkembang terlalu cepat dan bahkan secara kontribusi 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah melesat 

melebihi sektor manufaktur. Namun apabila dilihat 

lebih dalam, terdapat banyak komponen sektor jasa 

yang sebenarnya bersinggungan dengan sektor 

manufaktur. 
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Contoh persinggungan sektor 

manufaktur dan jasa adalah pada 

perusahaan otomotif dan penyedia 

jasa restoran. Saat ini, perusahaan 

otomotif selain memproduksi 

produk jadi otomotif seperti motor 

dan mobil, juga menyediakan jasa 

pemeliharaan atau maintenance, 

serta jasa keuangan dalam bentuk 

penyaluran kredit. Ke depan, 

dengan konsep mobility, industri 

otmotif lebih bersifat jasa dibanding 

manufaktur. Selanjutnya, untuk 

penyedia jasa restoran, di dalam 

model bisnisnya juga melakukan 

pengolahan dari bahan makanan 

yang mentah menjadi makanan 

siap dikonsumsi.  “Terminologinya 

‘jasa industri’, dimana jasa dan 

industri menjadi satu paket. Jasa 

yang sekarang terlihat berkembang 

sangat pesat ini bisa jadi disumbang 

oleh berkembangnya jasa industri”, 

tegasnya.

Professor yang juga merupakan 

lulusan Belanda ini menyatakan 

bahwa saat ini terdapat tantangan 

besar untuk mendorong industri 

atau sektor manufaktur di 

Indonesia, terutama dari segi 

hulu atau industri yang mengolah 

barang mentah menjadi barang 

setengah jadi. Penyebab industri 

hulu kita belum kuat adalah 

koordinasi aturan di tingkat 

kementeriannya, sedangkan 

aturan setingkat undang-undang 

sudah baik. Hal ini berdampak 

pada pengembangan industri 

yang tidak bisa full speed karena 

bersinggungan dengan kepentingan 

lainnya. 

Industri baja, misalnya, sebagai 

mother of industries belum 

optimal menjalankan fungsinya 

sebagai penyokong industri. 

Penyebabnya bermacam-macam, 

di antaranya fakta belum 

optimalnya peran BUMN sebagai 

agen utama pengembang industri 

ini. Terjadi mismatch antara apa 

yang disupplai oleh BUMN baja 

dengan apa yang dibutuhkan 

oleh perekonomian. “BUMN baja 

lebih banyak menyupplai jenis 

baja yang merupakan input bagi 

sektor konstruksi dibandingkan 

untuk industri karena lebih 

menguntungkan”, tutur Prof. 

Dradjad. BUMN seharusnya masuk 

ke sektor yang sangat dibutuhkan 

oleh industri secara umum sebab 

disitulah peran utama sebuah 

BUMN. Saat ini, produksi baja 

industri memang sangat challenging 

untuk diproduksi oleh BUMN 

karena mesin-mesinnya belum 

efisien sehingga mengurangi 

keuntungan potensial –menjadi 

pendorong bagi pesaing dari luar 

untuk masuk, contohnya PT 

Krakatau Posco1.

Selain itu, mismatch di industri 

baja juga mengakibatkan besarnya 

peran swasta dalam produksi baja 

industri untuk mengisi gap yang 

ada. Hal ini berdampak ke berbagai 

hal, seperti ketergantungan 

perekonomian Indonesia terhadap 

tenaga kerja dan bahan baku yang 

berasal dari luar Indonesia. Apabila 

di tingkat hulu saja belum kuat dan 

tergantung pada supplai dari luar 

Indonesia, bagaimana kemudian 

di tingkat hilirnya? Prof. Dradjad 

memetakan beberapa solusi utama 

untuk strategi pengembangan 

industri yang fokus pada penguatan 

industri hulu.

Solusi pertama adalah penguatan 

tata kelola BUMN sebagai 

agen pembangunan. Saat 

ini, BUMN perlu me-revisit 

perannya dalam pembangunan. 

BUMN meskipun berbentuk 

badan usaha yang diharapkan 

menghasilkan keuntungan 

yang kemudian menjadi sumber 

penerimaan negara, tetap perlu 

mempertimbangkan fungsinya yang 

1  PT Krakatau Posco adalah joint venture 
antara perusahaan baja multinasional POSCO dan PT 
Krakatau Steel yang merupakan BUMN lokal.

Penyebab industri hulu kita belum kuat adalah 
koordinasi aturan di tingkat kementeriannya, 
sedangkan aturan setingkat undang-undang 
sudah baik. 

“
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lebih penting yaitu berinvestasi 

di bidang-bidang strategis yang 

memiliki kebutuhan investasi yang 

tinggi, dengan risiko yang tinggi 

namun imbal hasil yang rendah 

(high investment, high risk, but low 

return). Kementerian terkait dengan 

demikian perlu memberikan 

pembinaan agar industri kembali 

menjadi BUMN-driven dengan cara 

menyesuaikan derajat orientasi 

keuntungan dalam masing-masing 

BUMN terutama yang bergerak di 

industri hulu, seperti pupuk, tekstil, 

dan baja. Industri yang sudah 

mature di hilir seperti otomotif, 

tidak perlu ditambah lagi investasi 

oleh BUMN-nya.

Prof. Dradjad juga menyampaikan 

pengingat bahwa Indonesia 

sebenarnya sudah memiliki strategi 

pengembangan industri ke depan 

yaitu Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional (RIPIN) 2015-

2035 yang merupakan strategi yang 

sifatnya nasional dan berkekuatan 

hukum sebagaimana ditetapkan 

melalui Peraturan Pemerintah 

No. 14 tahun 2015. Ke depannya, 

implementasi RIPIN, dengan 

mengakomodasi perkembangan 

yang ada, perlu diperkuat dan 

dikawal bersama-sama dengan tata 

kelola yang baik juga.

Menuju ke poin penting tantangan 

industri selanjutnya, Prof. Dradjad 

menyampaikan diperlukannya 

revisit atas keberpihakan 

pengembangan infrastruktur ke 

industri. “Saat ini, infrastruktur 

dasar tidak dibangun berdasarkan 

orientasi industri, tetapi orientasi 

manusia atau penduduk. Ada 

orang, buat jalan. Infrastruktur 

tidak ditujukan untuk mendukung 

sentra industri. Bahkan dalam 

beberapa kasus, investorlah 

yang harus merapat ke titik 

dimana infrastruktur tersedia. 

Selain itu, infrastruktur sosial itu 

mahal”, jelas Prof. Dradjad. Selain 

infrastruktur dasar, pria yang 

ternyata merupakan salah satu otak 

di balik RIPIN ini menambahkan 

bahwa kebijakan pemerintah 

lainnya dengan demikian juga 

perlu dipertimbangkan agar mulai 

diarahkan untuk mengakomodir 

industri. Contohnya, kebijakan 

subsidi agar lebih diarahkan 

untuk menekan biaya di industri 

dibandingkan untuk mengakomodir 

kegiatan yang sifatnya konsumtif. 

Contohnya, tarif listrik untuk 

industri mahal, tetapi untuk rumah 

tangga murah.

Selain infrastruktur, aspek 

pembiayaan juga menjadi 

tantangan bagi kemajuan industri 

di Indonesia, sehingga Prof. Dradjad 

menyampaikan aspirasinya untuk 

membentuk bank pembangunan 

industri yang fokus menyalurkan 

dana-dana bagi investasi strategis 

pembangunan. Dana yang tersedia 

saat ini di dalam negeri, menurut 

Prof. Dradjad cukup mahal. 

Dengan dominasi sumber dana 

dari perbankan yang juga dibatasi 

oleh kewajiban jangka pendek2, 

pelaku industri harus membayar 

harga yang cukup tinggi untuk 

memperoleh dana tambahan. 

Akibatnya, banyak pelaku industri 

yang mencari pendanaan yang 

lebih murah dari luar negeri 

seperti Hong Kong. Selain itu, bank 

pembangunan ini diharapkan dapat 

berfungsi untuk menjadi partner 

bagi investor dari luar negeri dalam 

menyalurkan dana.

Kebijakan fiskal yang berkaitan 

langsung dengan biaya produksi 

bagi industri seperti perpajakan 

juga perlu diarahkan untuk 

menguatkan industri hulu. “No 

upstream tax, focus on downstream 

tax”, ungkap Prof. Dradjad 

tegas. Beliau menyampaikan 

2  Karena sebagian besar Dana Pihak Ketiga 
yang disimpan di perbankan adalah dana tabungan atau 
deposito berjangka yang berusia sekitar 1 tahun.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki strategi 
pengembangan industri ke depan yaitu Rencana 
Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 
2015-2035 yang merupakan strategi yang 
sifatnya nasional dan berkekuatan hukum. 

“
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bahwa saat ini, skema yang 

ditawarkan Pemerintah berupa 

Tax Holiday melalui Melalui 

Peraturan Menteri Keuangan 

No. 35/PMK.010/2018, misalnya, 

sudah sejalan dengan aspirasi 

ini sehingga perlu dilanjutkan 

dan disosialisasikan dengan lebih 

mudah dan lebih menyeluruh. 

“Kita juga bisa menerapkan yang 

dilakukan oleh Vietnam, dimana 

Vietnam berinisiatif melakukan 

pembimbingan pada perusahaan 

yang hendak melakukan investasi 

baru. Saat izin prinsip diterbitkan, 

BKPM bersama kementerian 

teknis di Indonesia juga idealnya 

mengarahkan lokasi ideal serta 

mensosialisasikan fasilitas 

perpajakan juga”, tambahnya.

Dari segi pengembangan sumber 

daya manusia yang dibutuhkan 

industri, Indonesia dapat juga 

menerapkan yang dilakukan oleh 

negara industrialis lain seperti 

Jepang. Dibanding mendorong 

pendidikan vokasi yang 

diadministrasi oleh penyelenggara 

pendidikan, Jepang melakukan 

pengembangan SDM melalui 

program 2 tahun on-the-job 

training sehingga pengembangan 

kapasitas SDM dilakukan langsung 

oleh pemberi kerja, artinya tepat 

sasaran. 

Untuk kapasitas inovasi industri, 

Prof. Dradjad pada dasarnya 

mendukung yang dilakukan oleh 

Pemerintah yang ingin mendorong 

aktivitas riset dan pengembangan 

melalui pemberian super deduction, 

yaitu pengurang penghasilan 

yang dikenai pajak yang lebih 

besar sebanyak 300 persen. Ke 

depannya, dapat dipikirkan juga 

skema seperti pemberian allowance 

dengan persyaratan peningkatan 

penyerapan tenaga kerja dan nilai 

ekspor. Prof. Dradjad menambahkan 

terhadap pembahasan ini, “Harus 

result-oriented. Kalau tenaga 

kerja naik begitu juga dengan 

ekspor, langsung diganti saja 

biaya pengembangannya.” Aspirasi 

beliau berikutnya terkait inovasi 

adalah pengembangan lembaga 

Research and Development (R&D) 

pemerintah yang sifatnya hybrid, 

sehingga di C-level executives-nya 

merupakan perpaduan antara 

pelaku swasta (motif komersial) dan 

peneliti universitas (motif riset atau 

akademis). 

Strategi di luar penguatan hulu 

sentris yang sering masyarakat 

dengar saat ini, seperti basis 

pembangunan berdasarkan zona 

dan sektor, menurut Prof. Dradjad 

tentu saja harus dilanjutkan. 

Seluruh strategi ini bersifat saling 

melengkapi, lintas sektor dan 

pemerintah daerah. Selain itu, 

ke depannya, terdapat dua isu 

menarik dalam ekosistem industri, 

yaitu peran Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) dan industri 

hijau yang menurutnya akan 

besar. “Era konglomerasi telah 

mati seiring munculnya industri 

4.0, IKM adalah pihak yang sangat 

potensial dalam menggunakan 

momentum ini. Pengembangan 

skala kecil namun masif dan 

diiringi kolaborasi, akan menjadi 

kunci pengembangan industri 

secara umum ke depannya, 

bahkan global”, pungkasnya 

seraya menutup perbincangan 

dengan tim Warta Fiskal. (Adelia)                                                                                                                                         
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Rambut Palsu 
Primadona 
Mancanegara 
dari Purbalingga

Bagus Rosyid*) 

S
aat pameran produk kecantikan ‘Cosmoprof’ 

2018 yang digelar di Bologna, Italia, bulu mata 

dan rambut palsu buatan Purbalingga menjadi 

favorit pengunjung dan jadi incaran para pelaku 

industri kecantikan mancanegara. Selain itu bermacam 

jenis minyak wangi dan krim kecantikan made in 

Indonesia juga menghiasi rak lemari pameran dagang 

itu.

Pada pameran itu ada lima perusahaan Indonesia yang 

turut serta memajang produknya di Paviliun Indonesia. 

Perusahaan-perusahaan itu memproduksi bulu mata dan 

rambut palsu untuk beberapa merek terkenal. Selain itu 

juga mereka menawarkan produk dengan harga lebih 

murah, yaitu label yang dikelola sendiri dengan kualitas 

tak jauh beda dengan merek ternama. 

Cosmoprof merupakan ajang yang sangat potensial 

untuk mempromosikan produk kecantikan buatan 

Indonesia, mengingat besarnya jumlah pengunjung 

dan pembeli yang hadir hingga 250 ribu orang setiap 

tahunnya. Pemerintah ikut serta pameran ini sebagai 

upaya penetrasi pasar Italia dan Eropa demi target 

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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pertumbuhan ekspor Indonesia ke 

Italia sebesar 11 persen. 

 

Pada tahun 2017 Kementerian 

Perdagangan (Kemendag) 

menyatakan ekspor produk rambut 

palsu berpeluang meningkat ke 

negara tujuan ekspor potensial 

seperti Bangladesh, Nigeria, 

Iran, Inggris dan Belanda. Saat 

itu, Amerika Serikat (AS) masih 

mendominasi tujuan ekspor 

produk rambut palsu Indonesia. 

Indonesia perlu menggali potensi-

potensi tersebut agar tidak terlalu 

bergantung pada AS mengingat 

kondisi perdagangan luar negeri di 

AS yang diperkirakan akan lebih 

protektif terhadap impor di masa 

mendatang.

Pasar utama produk rambut palsu 

Indonesia dengan pangsa ekspor 

terbesar masih diduduki AS dengan 

66,94 persen dan mencatat tren 

kenaikan rata-rata sebesar 5,67 

persen.

Selain AS, produk rambut palsu 

Indonesia juga memiliki pangsa 

di Malaysia sebesar 12,66 persen, 

Inggris 4,69 persen, Jerman 3,42 

persen, Korea Selatan 2,61 persen, 

dan Kanada 0,83 persen.

AS mendominasi permintaan produk 

rambut palsu dunia dan menyerap 

hampir setengah dari pasokan 

rambut palsu dunia, yakni mencapai 

48,38 persen. Sementara Nigeria 

menyerap 9,86 persen, Jepang 4,68 

persen dan Uni Emirat Arab 4,12 

persen.

Pasar Amerika Serikat 

menunjukkan tren impor positif 

sebesar 1,64 persen dari dunia. 

Artinya permintaan impor produk 

rambut palsu punya potensi untuk 

semakin meningkat. Tren rambut 

selebritis dunia hiburan di AS 

yang menggunakan hair extension   

turut mempengaruhi tingginya 

permintaan produk rambut palsu di 

negara tersebut. 

Dari Purbalingga untuk Dunia

Ada yang menarik perhatian 

mata saat melintasi desa-desa di 

Purbalingga. Berbeda dari desa 

pada umumnya, teras-teras rumah 

ramai oleh ibu rumah tangga yang 

duduk meringkuk mengajam bulu 

mata atau rambut palsu. Diselingi 

oleh canda tawa untuk memecah 

keheningan, tangan terampil kaum 

ibu itu cekatan menata rambut-

rambut palsu. Industri rumahan ini 

cukup membantu perekonomian 

keluarga mereka sebab puluhan 

ribu tenaga kerja tanpa keahlian 

khusus bisa menjadi pengrajin

Berdasar data dari Kabupaten 

Purbalingga, di tahun 2017 terdapat 

60 ribu orang menggantungkan 

nasibnya di industri rambut palsu 

ini. Sebanyak 95% di antaranya 

merupakan perempuan. Selain 

bekerja di perusahaan, mereka 

bekerja di rumah-rumah lalu 

disetor ke pengepul.

Sebagian besar pekerja perempuan 

beralasan, tertarik terjun di 

bidang ini untuk membantu 

beban finansial suaminya. 

Dari penghasilan yang didapat 

menganyam rambut palsu, ibu-ibu 

bisa menyekolahkan anak hingga 

ke pondok pesantren.

Sebagai contoh di Desa Tlahab Lor 

Kecamatan Karangreja, terdapat 

tiga Penanaman Modal Asing 

(PMA), yakni PT Midas, PT Royal 

Rambut dan Bulu Mata 
Palsu Diekspor ke 
Mancanegara  
(dalam persen)

Sumber :(Kemendag, 2017)
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Korindah dan PT Indokores. Ketiga 

PMA mampu menyerap ratusan 

pekerja wanita desa untuk menjadi 

pengrajin rambut palsu. Adanya 

industri ini mengubah wajah 

perekonomian warga desa, yang 

awalnya menggantungkan hidup 

dari lahan pertanian kini mereka 

bisa memanen uang dari rambut 

palsu.

Perdagangan produk rambut palsu 

Indonesia secara keseluruhan 

mencatat surplus sebesar 338,5 

juta dolar AS pada 2015. Indonesia 

memiliki pangsa sebesar 7,28 

persen terhadap total ekspor dunia.

Strategi khusus untuk 

mengoptimalkan ekspor rambut 

palsu dalam negeri   antara lain 

dengan meningkatkan peran 

perwakilan perdagangan di luar 

negeri. Selain itu, keterlibatan 

pemerintah dalam pameran dagang 

dengan mengikutsertakan pelaku 

industri produk rambut palsu 

serta industri kosmetik snagat 

dibutuhkan.

Pada 2015, ekspor rambut palsu 

tercatat 340,87 juta dolar AS. 

Ekspor rambut palsu memiliki 

peranan sebesar 0,29 persen 

terhadap total ekspor nonmigas 

Indonesia.

Adapun komposisi ekspor rambut 

palsu terdiri atas ekspor rambut 

palsu utuh dari bahan sintetik, 

jenggot, alis dan bulu mata palsu 

dari bahan sintetik, jenggot, alis, 

dan bulu mata palsu dari rambut 

manusia serta dari bahan lain.

Kendala Persaingan Bisnis

Industri rambut palsu Purbalingga 

menempati produsen rambut 

palsu terbesar kedua dunia setelah 

Tiongkok. Negeri Tirai Bambu 

itu masih menjadi pesaing utama 

Indonesia di pasar global dengan 

pangsa 78,59 persen. Ekspor rambut 

palsu Tiongkok mencatat tren 

kenaikan yang signifikan yaitu 

13,82 persen.

Indonesia juga perlu mewaspadai 

negara kompetitor lain yang cukup 

tinggi tren kenaikan ekspornya, 

seperti Bangladesh sebesar 99,98 

persen, Senegal 87,97 persen, 

Inggris 19 persen, AS 13,04 persen, 

dan Filipina 12,94 persen.

Produk rambut palsu asal Tiongkok 

di pasar internasional dikabarkan 

lebih murah daripada negara-

negara lain terutama Indonesia. 

Selain kualitas lebih baik, harga 

bulu mata asal Tiongkok juga 

lebih murah. Kondisi demikian 

mengakibatkan sejumlah Penanam 

Modal Asing siap-siap hengkang 

dari Purbalingga.

Terdapat 22 perusahaan PMA dan 

11 perusahaan lokal di sektor 

industri wig dan bulu mata palsu 

saat ini. Sebagian besar PMA 

berasal dari Korea Selatan dengan 

total investasi mencapai antara Rp 

300-400 miliar.

Jika pasaran lesu seperti sekarang 

dan kondisi tidak nyaman, PMA 

memprediksi perusahaan hanya 

bisa bertahan 5-10 tahun. Pihak 

perusahaan berdalih hanya butuh 

ketenangan dan kenyamanan dalam 

menjalankan usaha sedangkan 

kondisi perusahaan boleh dikatakan 

stagnan.

Pemilik PT Hyup Sung Indonesia 

Song Hyung Keun mengakui 

bahwa produksi bulu mata palsu 

di perusahaannya menurun tajam 

seiring dengan permintaan pasar 

yang menurun karena bersaing 

dengan Tiongkok. Biasanya rata-

rata produksi per bulan 1,3 juta 

pasang, namun saat ini menurun 

hingga 30 persen. Dampaknya ada 

pengurangan jumlah karyawan dari 

1.900 orang menjadi 1.300 orang.

Produk rambut dan bulu mata 

palsu Tiongkok bisa lebih murah 

dibandingkan Indonesia karena 

produktivitas tenaga kerja 

Purbalingga kalah jauh dengan 

pekerja di Tiongkok. Bahkan 

pekerja di Tiongkok cenderung 

meminta lembur bekerja. 

Mentalitas pekerjanya sangat bagus 

sehingga produksinya meningkat 

tajam.

Selain perekonomian global 

khususnya di Eropa dan Amerika 

sedang lesu, persaingan pabrik bulu 

mata palsu di Tiongkok semakin 

pesat. Produksi dan produktivitas 

tenaga kerjanya bisa 9 kali lebih 

tinggi dari produktivitas pekerja 

rambut di Purbalingga. Hal inilah 

yang mengakibatkan ekspor bulu 

mata palsu Purbalingga berkurang 

dan melemah.

Oleh karena dengan situasi pasar 

produksi bulu mata palsu yang 

melemah, Pemda Purbalingga 

meminta semua pihak utamanya 

para pekerja memahami situasi 

yang kurang menguntungkan 

ini. Tindakan perusahaan yang 

memangkas jumlah karyawan agar 

usahanya tetap berjalan adalah 

hal yang wajar agar tetap bisa 

beroperasi.

Bahkan di negara lain seperti 

Kamboja, menjadi tujuan baru dari 

PMA untuk menjalankan bisnisini 

karena situasi yang kondusif dan 

upah serta produktivitas tenaga 

kerjanya lebih baik.
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K
ementerian Pariwisata memasang target 

kunjungan pariwisata sebanyak 20 juta 

wisatawan mancanegara pada tahun 

2019. Berbagai strategi akan dijalankan 

oleh Kementerian Pariwisata dalam mewujudkan 

target tersebut, antara lain branding, advertising dan 

selling yang masuk dalam ordinary strategy, incentive 

access, hot deals dan programmatic online ads yang 

masuk dalam extra ordinary strategy dan border 

tourism, tourism hub dan low cost terminal yang 

masuk dalam super extra ordinary strategy.

Strategi ini perlu segera dilaksanakan untuk dapat 

menangkap fenomena berwisata yang semakin 

meningkat, kecenderungan untuk berwisata untuk 

dapat menunjukkan status sosial dalam media 

sosial mereka. Hal ini juga tercermin pada data 

wisatawan mancanegara yang semakin meningkat 

berdasarkan data BPS (Grafik 1).

Pengembangan 
Pariwisata 
Super Prioritas 
Danau Toba
Rita Helbra Tenrini dan Agunan Paulus Samosir*)

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Berdasarkan grafik 1, diketahui 

bahwa terjadi peningkatan jumlah 

wisman dari tahun 2009 dan 2018 

ke Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa Indonesia dengan keindahan 

alam dan keragaman budayanya 

merupakan salah satu tujuan 

wisata favorit. Berdasarkan data 

CNTRaveler, Indonesia menduduki 

peringkat pertama untuk tujuan 

wisata favorit di dunia tahun 2019. 

Hal tersebut juga menunjukkan 

kepercayaan dunia terhadap 

Indonesia yang semakin meningkat.

Fokus pembangunan pariwisata 

Indonesia saat ini adalah 

pembangunan destinasi pariwisata 

super prioritas. Presiden Joko 

Widodo telah menetapkan empat 

destinasi pariwisata yang super 

prioritas, yaitu Danau Toba, 

Mandalika, Borobudur, dan 

Labuan Bajo. Semua Fasilitas dan 

Infrastruktur Pengembangan 

daerah wisata 4 Super Prioritas Bali 

Baru harus diselesaikan pada tahun 

2020 (Ratas Pengembangan Destinasi 

Pariwisata Super Prioritas, 15 Juli 

2019).

Presiden Joko Widodo mengatakan, 

akan mempercepat pembangunan 

destinasi wisata Danau Toba. 

Jokowi ingin agar Danau Toba 

lebih berkelas. Jokowi mengatakan, 

pembangunan akan dimulai tahun 

ini dan diperkirakan rampung pada 

2020. “Dulu (kita) memutuskan 

dan merencanakan pengelolaan 

Danau Toba sebagai sebuah 

destinasi wisata yang betul-betul 

berkelas. Tetapi produk di sini 

harus diperbaiki, brandnya harus 

diangkat. Sehingga nantinya Danau 

Toba menjadi sebuah tempat yang 

wajib dikunjungi.

Danau Toba terpilih menjadi 

destinasi wisata prioritas karena 

keunikannya sebagai salah 

satu danau vulkanik terbesar 

di dunia, yang terbentuk dari 

letusan gunung Toba. Rencana 

pembangunan kawasan Danau 

Toba menjadi wisata berkelas dunia 

Kaldera Geopark Toba. Danau  

Toba ditetapkan menjadi Kaldera 

Geopark, karena memiliki situs dan 

lanskap geologi bernilai penting 

bagi dunia. Di kawasan Danau Toba 

terdapat 16 warisan budaya, geologi 

dan biologi yang akan menjadikan 

Danau Toba destinasi wisata yang 

menarik wisatawan.

Kunjungan wisatawan ke Danau 

Toba masih didominasi oleh 

wisatawan nusantara, wisatawan 

mancanegara sangat sedikit yang 

berkunjung ke Danau Toba (Grafik 

2). Hal ini disebabkan susahnya 

akses ke Danau Toba, oleh karena 

itu tahun 2017, presiden Jokowi 

meresmikan bandara Silangit 

sebagai gerbang pariwisata ke 

Danau Toba. Jumlah kunjungan 

wisatawan ke Danau Toba dapat 

dilihat pada grafik 2. 

Grafik 1. Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia 2009-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS, 2019 
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Selain itu presiden Jokowi juga 

telah siap mengucurkan anggaran 

pendapatan dan belanja negara 

(APBN) sebesar Rp3,5 triliun 

untuk pengembangan Danau Toba 

sebagai kawasan wisata. Jokowi 

mengatakan, pembangunan Danau 

Toba memang butuh investasi 

besar,untuk itu, pembiayaan APBN 

akan dikombinasikan dengan 

pembiayaan swasta dari para 

investor.

Telah dialokasikan dana sebesar 

Rp2,2 trilyun untuk pengembangan 

Danau Toba yang bersumber dari 

: (i) Kementerian Pariwisata, (ii) 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, (iii) 

Kementerian Perhubungan, (iv) 

Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, (v) Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, (vi) 

Kementerian Desa Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

dan (vii) Badan Ekonomi Kreatif

Dalam pengembangan kawasan 

Danau Toba ini, pembangunan 

dan penataan lokasi wisata serta 

pembangunan infrastruktur 

pendukungnya akan berjalan secara 

paralel atau bersamaan. Tidak 

hanya itu, pengembangan sumber 

daya manusia (SDM) juga akan 

menjadi prioritas dalam mendukung 

pengembangan kawasan wisata 

Danau Toba.

Komitmen dari Pemerintah juga 

diberikan untuk pembangunan 

infrastruktur dan utilitas dasar 

di dalam kawasan pariwisata 

Danau Toba akan dimulai pada 

bulan September 2019 antara lain: 

(i) Penandatanganan Perjanjian 

Kerja Sama (PKS) dalam format 

Conditional LUDA (Land Utilization 

dan Development Agreement) akan 

ditargetkan pada 10 Oktober 2019, 

(ii) komitmen dari pihak investor 

swasta untuk pembangunan 

fisik, adalah sebagai berikut: 

Groundbreaking Glamorous 

Camping (Glamping): 10 Oktober 

2019 dan Groundbreaking 

Luxurious Hotel: 20 April 2020, 

dan (iii) dukungan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat terhadap pembangunan 

kawasan Danau Toba antara lain: 

• Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing 

Tinggi –Parapat

• Jalan Lingkar Samosir. Biaya 

yang dibutuhkan sebesar 

Rp526 miliar dengan masa 

pelaksanaan sejak tahun 2016-

2019.

• Penataan Kawasan Tomok. 

Biaya yang dibutuhkan sebesar 

Rp120 miliar dengan masa 

pelaksanaan tahun 2020

• Pelebaran Alur, Jembatan 

Tano Ponggoldan Waterfront 

City Pangururan. Biaya 

yang dibutuhkan sebesar 

Rp105 miliar dengan masa 

pelaksanaan tahun 2020. 

Sedangkan Tano Ponggol 

sendiri akan selesai pada tahun 

2019 dengan biaya sebesar 

Rp320,5 miliar yang telah 

dialokasikan sejak tahun 2017. 

Biaya pembangunan jembatan 

tano ponggol dibutuhkan 

sebesar Rp297,15 yang akan 

dialokasikan pada tahun 2020-

2021.

• Wisata Tele Geopark

• Rencana Penataan Kawasan 

Huta Ginjang. Biaya yang 

dibutuhkan sebesar Rp38 miliar 

dengan masa pelaksanaan 

tahun 2020

• Rencana Kawasan Wisata 

Lumban Pea. Biaya yang 

dibutuhkan sebesar Rp125,5 

miliar dengan masa 

pelaksanaan tahun 2020

• Rencana Rest Area Lumban 

Julu. Biaya yang dibutuhkan 

sebesar Rp50 miliar dengan 

masa pelaksanaan tahun 2020

• Penataan Kawasan Dolok 

Grafik 2 Kunjungan Wisatawan ke Danau Toba 2015-2018

 

Sumber : BPS, 2019 
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Sipiak, telah dialokasikan 

sebesar Rp5,8 miliar pada 

tahun 2017-2018.

• Gerbang Kawasan Parapat dan 

Ruang Terbuka Publik Parapat 

(SeberangHotel Atsari), biaya 

yang dibutuhkan sebesar 

Rp198,2 miliar dengan masa 

pelaksanaan 2020.

• Penataan Kawasan Dermaga 

Dan Permukiman Sigapiton 

Kab. Toba Samosir. Biaya yang 

dibutuhkan sebesar Rp30 miliar 

dengan masa pelaksanaan 

2020.

Pengembangan pariwisata Danau 

Toba diharapkan memperhatikan 

konsep pariwisata yang 

berkelanjutan.Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pariwisata 

No. 14 tahun 2016 tentang 

Pedoman Destinasi Pariwisata 

Berkelanjutan, definisi pariwisata 

berkelanjutan adalah pariwisata 

yang memperhitungkan dampak 

ekonomi, sosial dan lingkungan saat 

ini dan masa depan,  memenuhi 

kebutuhan pengunjung, industri, 

lingkungan dan  masyarakat 

setempat serta dapat diaplikasikan 

ke semua bentuk  aktifitas wisata 

di semua jenis destinasi wisata, 

termasuk wisata  masal dan 

berbagai jenis kegiatan wisata 

lainnya.

Ruang lingkup pedoman destinasi 

pariwisata berkelanjutan adalah 

sebagai berikut (i) pengelolaan 

destinasi pariwisata berkelanjutan, 

(ii) pemanfaatan ekonomi 

masyarakat lokal, (iii) pelestarian 

budaya bagi masyarakat dan 

pengunjung, dan (iv) pelestarian 

lingkungan

Penutup

Pengembangan pariwisata di 

Kawasan Danau Toba yang 

dilakukan Pemerintah merupakan 

salah satu upaya mengatasi krisis 

ekonomi karena melibatkan 

masyarakat setempat. Diharapkan 

sirkular ekonomi di daerah tersebut 

terutama Kawasan Danau Toba 

ikut merasakan manfaat yang 

berkesinambungan. Namun, 

pengembangan pariwisata juga 

akan dapat berdampak negatif bila 

tidak dilakukan upaya mitigasinya. 

Mengingat dampak negatif yang 

akan terjadi saat pengembangan 

pairiwisata, perlu dilakukan studi 

mengenai dampak pengembangan 

pariwisata Danau Toba terhadap 

kelestarian lingkungan di sekitar 

Danau Toba. Banyaknya pohon 

pinus yang akan ditebang untuk 

pembangunan infrastruktur, yang 

akan mengganggu ekosistem hutan. 

Kegiatan watersport yang nantinya 

akan dikembangkan yang akan 

mempengaruhi ekosistem danau. 

Selain itu setelah seluruh hotel 

beroperasi, pengelolaan sampah 

juga akan menjadi masalah baru 

yang akan timbul.

Perlu dilakukan analisis mendalam 

konsep pariwisata berkelanjutan 

yang melibatkan masyarakat lokal 

dalam pengelolaannya. Hal ini 

dilakukan agar masyarakat lokal 

ikut merasakan dampak positif dari 

pengembangan pariwisata Danau 

Toba. Pembiayaan yang berasal 

dari APBN yang akan dikeluarkan 

oleh pemerintah hendaknya juga 

dapat menciptakan multiplier efek 

bagi masyarakat. Keterlibatan 

masyarakat sekitar untuk 

pengembangan Danau Toba dapat 

menciptakan konsep community 

driven tourisme yang bertujuan 

untuk kemandirian ekonomi 

masyarakat sekitar Danau Toba.

Sesuai dengan arah dan strategi 

kebijakan fiskal pada sisi 

belanja untuk fokus terhadap 

pembangunan Sumber Daya 

Manusia (SDM), maka perlu 

dirumuskan kebijakan belanja yang 

tepat dalam rangka peningkatan 

kapasitas SDM Pariwisata. Salah 

satu aspek pariwisata yaitu 

Hospitality dirasakan sangat kurang 

untuk pengembangan pariwisata 

Danau Toba, oleh karena itu perlu 

dilakukan peningkatan SDM di 

bidang pariwisata. Hal yang dapat 

dilakukan adalah pembentukan 

sekolah vokasi khusus pariwisata 

yang berskala global untuk dapat 

menjadi tenaga kerja terampil yang 

siap ditempatkan pada akomodasi 

yang akan dibangun oleh investor 

swasta.



 EDISI  #4/2019

31

ANALISIS

Sudah Saatnya 
Membenahi Kebijakan 
Non Fiskal Untuk 
Mendorong Investasi
Mohamad Nasir *)

  ___________________________________________________________________________
**)Peneliti pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF- Kemenkeu

 EDISI  #1/2019

31

FOKUS

Indonesia butuh investasi 

tambahan baik melalui peningkatan 

kapasitas maupun pendirian 

industri baru. Hal ini sangat 

penting untuk mempertahankan 

atau meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Seperti biasanya, 

pertumbuan ekonomi dibutuhkan 

untuk menyerap tenaga kerja 

dan selanjutnya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.

Namun, menarik investasi 

bukanlah hal yang mudah. Investasi 

merupakan sesuatu yang terbatas, 

dan negara-negara lainnya termasuk 

negara-negara tetangga yang dalam 

kawasan Asia Tenggara tentunya 

menginginkan hal yang sama, 

berusaha menarik investasi sebesar-

besarnya masuk ke negaranya 

masing-masing. Dengan kata 

lain, dan tidak dipungkiri bahwa 

Indonesia harus bersaing dengan 

negara-negara tersebut.
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Untuk bersaing agar mampu 

menarik investasi ke Indonesia, 

beberapa upaya telah dilakukan 

oleh Pemerintah. Salah satunya 

yang gencar dilakukan adalah 

pemberian insentif fiskal yang 

berupa insentif pajak. Beberapa 

bentuk insentif pajak telah 

diberikan. Pertama adalah insentif 

tax allowance (TA). Kedua adalah tax 

holiday (TH). Pada rezime pertama 

TH dapat dikatakan tidak efektif 

untuk menarik investasi karena 

nilai investasi yang terealisir 

dianggap tidak besar. Relaksasi 

insentif TH pun dilakukan untuk 

lebih mendongkrak investasi. 

Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) No. 35/PMK.010/2018 pun 

dikeluarkan untuk mendukungnya. 

Tidak berhenti di TA dan TH, 

Pemeritah pun mengeluarkan 

insentif pajak baru yang dikenal 

dengan insentif super deduction 

(SD) melalui PP No. 45 Tahun 

2019 yang diberikan kepada badan 

usaha. SD diberikan maksimal 

sebesar 200% kepada badan usaha 

yang menyelenggarakan vokasi, 

dan maksimal 300% kepada badan 

usaha yang menyelenggaran 

research and development (R&D). 

Semua bentuk insentif pajak yang 

telah diberikan pada dasarnya 

adalah pengurangan pajak 

penghasilan terutang.  

Terlepas apakah insentif fiskal 

dalam bentuk insentif pajak ini 

mampu mendorong peningkatan 

investasi atau tidak, yang jelas 

kebijakan tersebut telah dipilih 

dan dikeluarkan oleh Pemerintah. 

Namun, perlu rasanya untuk 

merenungkan apakah insentif pajak 

adalah solusi yang terbaik dalam 

meningkatkan daya saing investasi 

Indonesia. 

Mencari Persoalan 
Sesungguhnya ?

Dalam laporan Bank Dunia tahun 

2019 yang berjudul “Ease of Doing 

Business 2020” menilai bahwa 

total pajak yang dibayarkan oleh 

korporasi di Indonesia sudah cukup 

kompetitif dibandingkan dengan 

negara tetangga kawasan Asia 

Tenggara. Grafik-1 menunjukan 

bahwa badan usaha membayar 

keseluruhan besaran kewajiban 

perpajakan sebesar 30,1% dari 

profitnya (Bank Dunia, 2019). 

Angka ini menunjukan pula bahwa 

kebijakan insentif pajak berupa 

pengurangan pajak penghasilan 

dapat dikatakan telah cukup 

berkontribusi dalam mendorong 

daya kompetisi investasi Indonesia 

di kawasan Asia Tenggara.  

Namun demikian, laporan 

Bank Dunia yang sama masih 

menempatkan daya saing 

Indonesia pada peringkat yang 

belum menguntungkan. Indonesia 

menempati peringkat 73, sementara 

Malaysia diperingkat 12, Thailand 

di posisi 21, Phillipina di posisi 

95, Vietnam di posisi 70, dan 

Miyanmar pada posisi 165. Bila 

digabungkan antara indikator 

besaran total pajak dengan 

peringkat ease doing business 

keseluruhan, maka dapat terlihat 

ada persoalan selain masalah 

besaran pajak di Indonesia yang 

menyebabkan daya saing Indonesia 

tertinggal dengan gap lebih lebar 

dibandingkan dengan Singapura, 

Malaysia, Thailand, bahkan dengan 

Vietnam.

Banyak faktor yang perlu dilihat 

untuk mencari penyebab persoalan 

yang ada. Namun, hal ini dapat 

dirunut dari apa yang diinginkan 

oleh investor. Secara umum, 

investor ingin memaksimalkan 

kekayaan dalam hal ini profit atau 

tingkat pengembalian investasi 

(return), dan kemudahan dalam 

berinvestasi. Negara yang mampu 

memberikan return yang besar dan 

kemudahan tentunya merupakan 

target investor.

Pertanyaannya adalah apakah 

Indonesia mampu memberikan apa 

yang diinginkan investor dengan 

Grafik-1 : Skor Paying Taxes dan Pajak Yang Dibayarkan 

Sumber : Bank Dunia. 2019.
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lebih baik dibandingkan negara 

lainnya ? Dari sisi return, Indonesia 

sesungguhnya mempunyai potensi 

sumber daya yang besar sehingga 

mampu memberikan return yang 

lebih baik dibandingkan dengan 

negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa indikator. Pertama adalah 

jumlah penduduk yang dapat 

menunjukan kekuatan permintaan 

dan pasar. Indonesia mempunyai 

jumlah penduduk yang paling besar 

di kawasan. World Bank (2019) 

mencatatkan penduduk Indonesia 

sebesar 267,66 juta, Malaysia 31,5 

juta, Philipina 106,6 juta, Singapura 

5,6 juta, dan Vietnam 95,5 juta. 

Kedua adalah faktor input yang 

dibutuhkan industri. Indonesia 

mempunyai sumber daya input 

yang besar seperti sumber daya 

alam batubara, migas, karet, cocoa, 

kelapa sawit, dan lain sebagainya. 

Jumlah tenaga kerja pun 

seharusnya dapat diperhitungkan 

sebagai kelebihan. 

Dari sudut pandang kemudahan 

berinvestasi, Indonesia tampaknya 

mempuyai pekerjaan rumah yang 

tidak ringan. Faktor kemudahan 

tidak kalah pentingnya. Apalah 

artinya return yang tinggi ketika 

kepastian usaha yang dihadapi 

juga tinggi, apalagi tidak dapat 

dimitigasi dengan mudah. Berkaca 

pada laporan ease doing business 

Bank Dunia tahun 2020, Indonesia 

perlu melakukan evaluasi dan 

perbaikan. Dari komponen starting 

business, Indonesia mendapatkan 

penilaian 81,2 (Bank Dunia, 2019), 

dan di bawah Singapura yang 

mendapatkan nilai 98,2, Malaysia 

dengan nilai 83,3, Thailand dengan 

nilai 92,4, dan Vietnam 85,1. Di 

Indonesia, badan usaha akan 

menempuh prosedur memulai 

usaha paling banyak ketimbang 4 

negara tersebut. 

Indonesia juga belum dapat 

memberikan kemudahan yang 

lebih baik dari beberapa negara 

sekawasan dalam hal kaitannya 

dengan sengketa komersial dan 

kualitas peradilan. Biaya yang 

harus dikeluarkan cukup mahal, 

yaitu 70,3% terhadap nilai klaim. 

Selain di  Cambodia, biaya enforcing 

contract di negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara lebih 

murah dibandingkan Indonesia.     

Di samping masalah kemudahan 

berusaha dari sisi prosedur dan 

waktu, faktor korupsi juga akan 

menjadi faktor pertimbangan 

investor. Hal ini karena korupsi 

dapat menciptakan biaya usaha 

tinggi, ketidakpastian hukum, 

alokasi sumber daya yang tidak 

efisien, persaingan usaha yang 

tidak sehat dan distribusi ekonomi 

tidak merata. Terkait dengan 

korupsi, World Economic Forum 

(2017) dalam laporan global 

competitiveness index (GCI) 2017-

2018 menyebutkan korupsi sebagai 

permasalahan paling utama yang 

dihadapi pelaku usaha di Indonesia. 

Sementara itu, korupsi di beberapa 

negara sekawasan bukanlah 

persoalan yang paling utama. 

Kesimpulan

Persoalan tingginya pajak yang 

harus dibayar oleh badan usaha 

sepertinya bukan menjadi 

permasalahan lagi. Melalui insentif 

pajak yang ada, tentunya beban 

pajak dapat menjadi berkurang. Di 

sisi lain, kondisi pasar dan sumber 

daya input usaha di Indonesia 

seharusnya dapat memberikan 

return investasi yang kompetitif, 

dan dapat menyerap kelemahan 

faktor pajak sebagai elemen daya 

saing investasi.  

Sudah saatnya Pemerintah 

memperhatikan dan fokus pada 

permasalahan non fiskal yang 

harus dibenahi agar daya saing 

investasi Indonesi semakin 

kompetitif di antara negara-

negara sekawasan Asia Tenggara. 

Praktik korupsi harus dihentikan, 

prosedur penanaman investasi 

harus dipersingkat dengan tanpa 

mengurangi kehati-hatian, dan 

kepastian hukum dalam berusaha 

harus ditingkatkan.

Tabel-1 : Skor Enforicng Contract

Negara
Enforcing Contract

Waktu 
(Hari)

Biaya (% Dari 
Nilai Klaim

Indek 
Proses 

Peradilan
Skor

Indonesia 403 70,3 8,9 49,1
Malaysia 425 37,9 13,0 68,2
Thailand 420 16,9 8,5 67,9
Singapura 164 25,8 15,5 84,5
Philipina 962 31,0 7,5 46,0
Vietnam 400 29,0 7,5 62,1
Cambodia 483 103,4 4,5 31,7
Miyanmar 1.160 51,5 4,0 26,4
Laos PDR 828 31,6 3,5 42,0
Brunei Darussalam 540 36,6 11,5 62,8

Sumber : Bank Dunia, 2019.
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Pembiayaan Ultra 
Mikro (UMi) 
Bagus Rosyid *)

untuk Kesejahteraan Rakyat

P
emerintah saat ini mempunyai dua program 

bantuan sosial (bansos) kemasyarakatan yang 

berbentuk stimulus dan pemberdayaan. Dua 

bentuk ini memiliki karakteristik dan tujuan 

yang berbeda.

Stimulus diberikan sebagai upaya pemerintah untuk 

mempertahankan daya beli masyarakat miskin dari 

risiko ekonomi. Sedangkan pemberdayaan berupa 

bantuan permodalan diberikan 

pada masyarakat miskin agar bisa 

mandiri dengan pendampingan 

konsultasi. 

Bansos yang bersifat stimulus 

misalnya Program Indonesia Pintar, 

Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN-KIS), Program 

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai  pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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masyarakat miskin yang ingin 

berwirausaha namun kesulitan 

dana perankan. Program itu 

dinamakan pembiayaan UMi.

Pria yang juga Ketua Himpunan 

Peneliti Indonesia itu menjelaskan 

bahwa UMi berawal dari audit 

Badan Pemeriksa Keuangan RI 

(BPK) terhadap laporan keuangan 

pemerintah tahun 2016. Salah satu 

temuannya adalah sasaran KUR 

tidak bisa diyakini. BPK meminta 

pemerintah untuk memastikan 

apakah KUR benar-benar tepat 

sasaran? Kenapa masyarakat 

miskin yang tidak punya jaminan 

aset tidak bisa mengakses dana 

perbankan?

UMi lahir sebagai jawaban 

pemodalan kepada masyarakat 

miskin yang akses dana KUR-

nya ditolak bank. Ibaratnya, 

masyarakat kecil perlahan diajari 

berwirausaha dan mandiri sehingga 

idak menggantungkan bansos 

dari pemerintah terus-terusan. 

Diharapkan usaha yang dirintasnya 

itu maju sehingga punya aset untuk 

meminjam dana KUR di bank.

  ___________________________________________________________________________
*) Kepala Subbidang Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Dan Industri, Badan Kebijakan Fiskal, 

Kementerian Keuangan

Keluarga Harapan (PKH), & Bansos 

Rastra/ Bantuan Pangan Non 

Tunai.

Sedangkan bansos yang bersifat 

pemberdayaan misalnya program 

e-Waroeng yang dijalankan oleh 

Kementerian Sosial RI, program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 

disalurkan oleh perbankan di 

bawah koordinasi Kantor Menteri 

Koordinator Perekonomian RI, dan 

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 

yang dikelola oleh Pusat Investasi 

Pemerintah (PIP) Kementerian 

Keuangan RI.

Peneliti Utama Badan Kebijakan 

Fiskal, Ir. Syahrir Ika, mengatakan 

bahwa ada hal-hal yang 

membedakan antara ketiga model 

bansos pemberdayaan di atas, salah 

satunya yaitu segmentasi pasar.

Menurut Mantan Direktur 

PIP Kemenkeu ini, 

E-Waroeng dikhususkan bagi 

rumah tangga miskin yang 

tidak memiliki usaha ekonomi. 

UMi segmennya di atas rumah 

tangga penerima bansos yang 

mulai melakukan usaha secara 

ekonomi (feasible) tapi kesulitan 

mendapatkan akses pemodalan 

dari lembaga keuangan nonbank. 

Contohnya ya penjual rokok, rumah 

makan kecil-kecilan, para pedagang 

di pasar-pasar rakyat, nelayan-

nelayan skala kecil, petani, dan 

lainnya.

Sedangkan sasaran KUR adalah 

masyarakat/UMKM yang 

memenuhi syarat bank atau 

koperasi. KUR biasanya butuh 

modal di atas Rp10 juta hingga 

Rp500 juta, adapun pembiayaan 

UMi maksimal Rp10 juta.

Mimpi Memangkas 
Kesenjangan Sosial

Badan Pusat Statistik RI (BPS) pada 

tahun 2018 melaporkan terdapat 

sekitar 44 juta rumah tangga 

miskin yang masuk dalam kategori 

fakir dan miskin. Dengan keadaan 

tersebut, mereka tidak mampu 

mengakses dana KUR karena 

dianggap tidak bankable.

Selain kemiskinan, kesenjangan 

sosial di Indonesia juga ternyata 

cukup tinggi. BPS mencatat 

indeks gini (gini ratio)  Indonesia 

masih di level 0,39. Artinya apa? 

Kesejahteraan belum merata, 

masih ada gap antara si kaya dan 

si miskin. Hal ini juga berarti 

pertumbuhan ekonomi belum 

berkualitas meski tiap tahunnya 

mencapai sekitar 5 persen.

Oleh karena itu pemerintah 

mencari formulasi yang tepat 

untuk merangkul masyarakat yang 

bergerak di atas segmen bansos 

namun tidak bisa mengakses dana 

KUR. Pada tahun 2017, pemerintah 

menemukan racikan program 

efektif untuk memberdayakan 

 

Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (diolah)
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Mengenal Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Dasar hukum yang yang menjadi payung Pembiayaan 

UMi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra 

Mikro. PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di 

bawah Kementerian Keuangan RI, ditugaskan sebagai 

Koordinator dana (coordinated fund).

PIP kemudian menunjuk beberapa Lembaga Keuangan 

Non-Bank termasuk Koperasi, untuk bertindak sebagai 

penyalur pembiayaan UMi. Ide awalnya terinspirasi 

dari misi pemerintah untuk mempercepat proses 

pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, 

dan kesenjangan ekonomi.

Berdasar data Direktorat SMI Ditjen Perbendaharaan 

tahun 2017, penyaluran KUR oleh Bank Perkreditan 

Rakyat (BRI) dan beberapa bank penyalur lain 

mencapai angka Rp100 triliun. Dari anggaran sebesar 

itu, jumlah nasabahnya masih sedikit, di bawah 17 juta 

UMKM atau sekitar 22 persen dari keseluruhan UMKM 

di Indonesia. Sedangkan masih ada 44 juta pengusaha 

(78%) yang belum mendapatkan pembiayaan.

Pemerintah tidak bisa serta merta mengintervensi 

dunia perbankan agar menyalurkan KUR kepada 

UMKM yang belum memenuhi persyaratan. Oleh 

karena itu, pemerintah membuat pembiayaan alternatif 

yang tidak memberatkan kantong 

APBN sehingga terbebas dari 

potensi kerugian negara. Maka 

ditunjuklah PIP yang berstatus BLU 

untuk mengelola pembiayaan UMi.

Skala pembiayaan UMi ini berkisar 

antara Rp1 juta-Rp10 jutaan per 

nasabah untuk tenor 1 tahun.

Adapun tujuannya yaitu membantu 

masyarakat miskin untk membuat 

usaha dengan jangka waktu 

pinjaman satu tahun dengan sistem 

bagi hasil (profit sharing).

Dengan begitu ibu rumah 

tangga yang menjadi sasaran 

nasabah pembiayaan UMi dapat 

menambah pendapatan suami 

dengan berwirausaha. Hal ini 

selaras dengan misi pemerintah 

untuk meningkatkan pemerataan 

kesejahteraan.

Pada dasarnya pemerintah ingin 

mensinergikan ketiga program 

ini (Bansos, UMi, dan KUR) agar 

bansos punya motif pemberdayaan 

yang lebih mendidik masyarakat. 

Sinergi Bentuk Pembiayaan

sumber : Ika, PIP, 2017
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Selain itu segmentasi yang berbeda 

dari ketiganya, perlu intervensi 

pemerintah agar bansos dan UMi 

tepat sasaran.

Target dan Penyaluran 
Pembiayaan UMi

Grameen Bank yang dikembangkan 

Muhammad Yunus, pakar 

microfinance dari Bangladesh 

memberikan inspirasi terhadap 

praktik pembiayaan sederhana 

untuk masyarakat miskin. 

Peraturan ketat yang biasanya 

diterapkan bank kepada nasabah 

seperti adanya jaminan atau 

agunan (bankable), usaha harus 

berbadan hukum (legal base) serta 

mengutamakan nasabah individu 

(individual lending) dihilangkan.

Model microfinance  seperti inilah 

yang diterapkan dalam Pembiayaan 

UMi sehingga bisa dijangkau secara 

luas oleh masyarakat bawah tanpa 

aturan bisnis tertentu. Harapannya, 

pengaruh keekonomian dan 

dampak inklusi keuangan jauh 

lebih besar dibandingkan KUR yang 

nasabahnya terbatas.

Kelompok ibu-ibu rumah tangga 

menjadi target nasabah dalam 

pembiayaan UMi ini. Alasannya, 

ibu rumah tangga punya banyak 

waktu untuk berbisnis sesuai 

dengan passion dan kemampuan 

manajerialnya. Skema pembiayaan 

seperti ini biasanya disebut juga 

dengan “tailor made” dengan satu 

kelompok terdiri dari 15-20 orang.

PIP sebagai coordinated fund untuk 

membiayai masyarakat not-

bankable,  tidak mendirikan 

usaha microfinance baru. Akan 

tetapi mendorong lembaga-

lembaga keuangan mikro (LKM) 

yang sudah ada, kompeten, dan 

memiliki prestasi dalam melayani 

pembiayaan bagi masyarakat-

masyarakat yang not-bankable. 

LKM tersebut harus sesuai dengan 

persayaratan yang ditetapkan 

pemerintah dan mampu memitigasi 

risiko yang dapat ditimbulkan.

LKM yang dimaksud di antaranya 

PT Permodalan Nasional Madani/

PNM (Persero), PT Pegadaian 

(Persero) dan PT Bahana Artha 

Ventura (BAV) - anak perusahaan 

PT Bahana Pembangunan Usaha 

Indonersia/BPUI (Persero).

Amanat PMK No.22/2017 

mewajibkan LKM penyalur untuk 

meng-appload data nasabah 

ke Sistem Informasi Kredit 

Program (SIKP) sebelum PIP 

menyetujui penyaluran dana UMi 

baik direct dari LKM ke nasabah 

maupun  indirect melalui LKM 

lalu ke koperasi-koperasi simpan 

pinjam dan kemudian ke nasabah. 

Kepastian akan ketepatan sasaran 

nasabahnya juga bisa dilakukan 

rekonsiliasi dengan Kantor 

Pelayanan Pemberdayaan Negara 

(KPPN) di wilayah nasabah tersebut 

berada.

Pada intinya dari pembiayaan 

UMi yang sudah diberikan kepada 

nasabah akan ada evaluasi. Adakah 

dampak keekonomiannya? Misalnya 

pengeluaran yang terkait dengan 

makanan, non-makanan, pakaian, 

kesehatan, pendidikan, dan 

jenis rumah. Sementara dampak 

keekonomian usaha meliputi 

perubahan-perubahan pada sisi 

aset, omzet, dan profit dari usaha 

para nasabah UMi. Harapannya, 

dengan perubahan ekonomi 

masyarakat miskin itu berdampak 

pula pada upaya pemerintah dalam 

megentaskan kemiskinan.

Kelompok ibu-ibu rumah tangga menjadi target 
nasabah dalam pembiayaan UMi ini. Alasannya, 
ibu rumah tangga punya banyak waktu untuk 
berbisnis sesuai dengan passion dan kemampuan 
manajerialnya. 

“
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Gerbang 
Pembayaran 

Nasional 
(GPN)

Suparman Zen Kemu*)

T
ransaksi yang merupakan salah satu 

kegiatan dalam jual beli bisa dilakukan 

dengan dua cara yaitu transaksi tunai 

dan non tunai. Banyak kelebihan 

yang didapat dari adanya transaksi non tunai,1 

namun kenyataannya belum banyak masyarakat 

Indonesia yang menggunakan transaksi non 

tunai dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan 

hasil survei Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013, 

transaksi non tunai masyarakat Indonesia masih 

lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di 

kawasan ASEAN. Sebagai contoh, transaksi eceran 

yang dilakukan dengan non tunai di Singapura 

1  Kelebihan transaksi non tunai: 1. Lebih Efisien 2. Lebih aman 3. 
Pengeluaran lebih terkontrol 4. Mencegah Korupsi 5. Merchant yang melayani 
non tunai sudah banyak dan luas.

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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mencapai 44,5%, sementara di 

Indonesia transaksi non tunai baru 

mencapai 0,5%, masih lebih rendah 

dibandingkan Thailand 3% dan 

Malaysia 8%.2

Gerbang Pembayaran Nasional 

(National Payment Gateway) 

yang selanjutnya disingkat 

GPN (NPG) adalah sistem 

pembayaran non tunai yang 

terdiri atas: standar, switching, 

dan services (dijelaskan pada 

alinea tersendiri) yang dibangun 

melalui seperangkat aturan dan 

mekanisme (arrangement) untuk 

mengintegrasikan berbagai 

instrumen dan kanal pembayaran 

secara nasional.3 GPN menjadi 

landasan utama dan pertama bagi 

Indonesia untuk menciptakan 

sistem transaksi keuangan melalui 

kartu debit yang mampu diproses di 

dalam negeri, atau tidak lagi harus 

diproses di luar negeri melalui 

Visa maupun Master Card.4 Per 

Januari 2017, jumlah instrumen 

kartu ATM Debit yang ada di 

Indonesia mencapai 136,1 juta.5 

Sementara itu, jumlah instrumen 

kartu kredit mencapai 17,4 juta 

dan uang elektronik ada 51,2 juta. 

Ini membuktikan bahwa transaksi 

non tunai di Indonesia sedang 

berkembang pesat.6 

Sasaran GPN

Terdapat tiga sasaran utama 

implementasi GPN yaitu: 

Pertama, menciptakan ekosistem 

sistem pembayaran yang saling 

2  Sampai September 2017, transaksi non 
tunai baru mencapai 1% (satu persen dari total transaksi). 
Bank Indonesia. Jawa Pos Radar Bali 13 September 2017.
3  Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/
PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (Na-
tional Payment Gateway).
4  Darmin Nasution. 2018. Menko Darmin Un-
gkap AS Tak Senang Ada Gerbang Pembayaran Nasional 
RI. viva.co.id.
5  Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2017. Tran-
saksi Kartu ATM dan Debit Rp 16,9 Triliun Sehari. https://
ekonomi.kompas.com/read/2017/02/19/
6  Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Mar-
towardojo pada sambutannya saat Launching Gerbang 
Pembayaran Nasional (GPN), Desember 2017.

interkoneksi, interoperabilitas 

(kemampuan saling bekerja sama 

antar beberapa hal) dan mampu 

melaksanakan pemrosesan 

transaksi yang mencakup otorisasi, 

kliring dan setelmen secara 

domestik. Kedua, meningkatkan 

perlindungan konsumen antara lain 

melalui pengamanan data transaksi 

nasabah dalam setiap transaksi. 

Ketiga, meyakinkan ketersediaan 

dan integritas data transaksi 

sistem pembayaran nasional guna 

mendukung efektivitas transmisi 

kebijakan moneter, efisiensi 

intermediasi dan resiliensi sistem 

keuangan. GPN dihadirkan sebagai 

backbone guna memberikan 

dukungan penuh bagi program-

program pemerintah termasuk 

penyaluran bantuan sosial non 

tunai, elektronifikasi jalan tol dan 

transportasi publik, keuangan 

inklusif dan pengembangan sistem 

perdagangan nasional berbasis 

elektronik sebagaimana yang telah 

dimandatkan dalam Perpres No. 

74 Tahun 2017 tentang Roadmap 

E-commerce.

Bank Indonesia (BI) menargetkan, 

pada Juli 2018, seluruh bank 

akan terkoneksi ke minimal 

dua perusahaan switching. Ini 

tercantum dalam roadmap gerbang 

pembayaran nasional (GPN) BI. 

Saat ini sebanyak 75% transaksi 

perbankan sudah saling terkoneksi 

ke minimal dua lembaga switching. 

Ada empat lembaga switching yang 

beroperasi yaitu Artajasa (operator 

ATM Bersama), Rintis Sejahtera 

(ATM Prima), PT Daya Network 

Lestari (ATM Alto) dan Jalin 

Pembayaran Nusantara (JPN/ATM 

Link).7 

Menurut Deputi Direktur 

7  Onny Widjanarko, Kepala Pusat Program 
Transformasi BI. 

Departemen Elektronifikasi dan 

Gerbang Pembayaran Nasional BI 

Aloysius Donanto dalam rentang 

Desember 2017 hingga saat ini, 

transaksi melalui kartu debit 

berlogo GPN telah mengalami 

peningkatan sebesar 107,48 persen 

per bulan. Adapun untuk total 

transaksi melalui kartu debit 

berlogo GPN, sejak Oktober 2017 

hingga Juni 2018 tercatat mencapai 

Rp11,58 triliun dari jumlah 

transaksi total sebanyak 24 juta 

transaksi.

Lembaga Penyelenggara GPN

Ada tiga lembaga yang berdiri 

dalam rangka penyelenggaraan 

Gerbang Pembayaran Nasional 

(GPN) yaitu: 1. Lembaga Standar 

GPN yang bertugas mengusun 

dan mengelola standar teknologi 

pembayaran nasional yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dan wajib dipatuhi oleh seluruh 

industri. Yaitu, untuk ATM/

Debit adalah NSICCS8 dan untuk 

Uang Elektronik adalah melalui 

penerapan SAM Multi Applet.9 

Saat ini Lembaga Standar GPN 

sudah dibentuk dan dijalankan 

oleh Asosiasi Sistem Pembayaran 

Indonesia sebagai representasi 

industri. Selanjutnya, Lembaga 

Standar akan diarahkan berbentuk 

badan hukum yang dikelola 

profesional dan mandiri. 2. 

Lembaga Switching yang bertugas 

menyelenggarakan pemrosesan data 

transaksi pembayaran domestik 

secara aman dan efisien. Bank 

Indonesia telah menetapkan empat 

penyelenggara switching domestik 

sebagai Lembaga Switching GPN 

8  National Standard Indonesian Chip Card 
Specification (NSICCS) sebagai Standar Nasional Teknologi 
Chip kartu ATM dan/atau kartu Debit yang akan digu-
nakan oleh seluruh penyelenggara kartu ATM dan atau 
kartu Debit di Indonesia.
9  Secure Access Module (SAM) Multi Applet 
yaitu penerapan infrastruktur yang mendukung penera-
pan multi bank penerbit untuk menyediakan layanan 
uang elektronik secara interkoneksi (contoh pembayaran 
TOL non tunai).
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yaitu Artajasa (operator ATM 

Bersama), Rintis Sejahtera (ATM 

Prima), PT Daya Network Lestari 

(ATM Alto) dan Jalin Pembayaran 

Nusantara (JPN/ATM Link). 3. 

Lembaga Services GPN yang 

memiliki empat tugas utama. 

Pertama, menjaga keamanan 

transaksi dengan memastikan 

enkripsi data transaksi secara end-

to-end. Kedua, menyelenggarakan 

rekonsiliasi kliring-setelmen 

secara efisien. Ketiga, menangani 

perselisihan transaksi dalam rangka 

perlindungan konsumen. Keempat, 

mendorong perluasan akseptasi 

instrumen nontunai.

Manfaat GPN

Penggunaan kartu debit berlogo 

GPN merupakan terobosan dalam 

rangka menghilangkan fragmentasi 

layanan pembayaran ritel, sehingga 

masyarakat dapat mengakses 

layanan sistem pembayaran yang 

lebih efisien melalui interkoneksi 

dan interoperabilitas. Masyarakat 

dapat menggunakan kartu ATM 

atau debet dengan logo GPN 

di seluruh ATM dan terminal 

pembayaran dalam negeri dengan 

biaya lebih rendah.10 Dengan 

terwujudnya interkonektivitas dan 

interoperabilitas sistem pembayaran 

di Indonesia, plus pemrosesan 

transaksi domestik yang dilakukan 

di dalam negeri, maka jalur sistem 

pembayaran di Indonesia akan 

jauh lebih efisien dan murah bagi 

masyarakat. Menurut Darmin 

Nasution, sebelum adanya GPN, 

masyarakat Indonesia yang 

bertransaksi melalui kartu debit 

harus membayar uang proses 

transaksi ke luar negeri mencapai 

10  Grahanusa Mediatama, Dadan M. Ramdan. 
Menakar plus-minus gerbang pembayaran nasional. 
keuangan.kontan.co.id May 10th, 2018.

US$2 miliar atau sekitar 28,8 triliun 

dalam satu tahun, suatu jumlah 

yang cukup besar didapat oleh 

Visa dan Master. GPN juga hadir 

mendukung program-program 

pemerintah, seperti penyaluran 

bantuan sosial dan pembayaran 

jasa transportasi publik serta 

jalan tol dengan menggunakan 

transaksi non tunai. Serta 

turut mengembangkan sistem 

perdagangan nasional yang berbasis 

elektronik (E-Commerce).

Secara ringkas manfaat dari 

diterapkannya GPN ini bagi 

transaksi pembayaran adalah: (1) 

Nasabah bank bisa bertransaksi 

dari bank manapun memakai 

instrumen dan kanal pembayaran 

apapun. (2). Infrastruktur bank 

seperti ATM dan Electronic Dara 

Capture (EDC) bisa saling digunakan 

(sharing infrastructure) sehingga 

utilisasi terminal ATM dan EDC 

bisa lebih meningkat. Bagi yang 

berlebih bisa direlokasi ke daerah 

atau lokasi yang masih kekurangan. 

Bank juga bisa mengalihkan biaya 

investasi infrastruktur ke hal 

lain yang berdampak positif bagi 

perkembangan ekonomi nasional. 

(3) Mengurangi kompleksitas 

koneksi dari yang sebelumnya 

bilateral antarpihak menjadi 

tersentralisasi kepada GPN. 

(4) Transaksi perbankan akan 

lebih efisien dan mendorong 

terciptanya skema harga layanan 

yang lebih kompetitif. (5) GPN bisa 

mewujudkan sistem pembayaran 

nasional yang lebih lancar, aman, 

efisien dan andal sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi. 

(6) GPN memudahkan aktivitas 

transaksi nontunai sehingga  

masyarakat bisa semakin terdorong 

bertransaksi cashless. Ini bisa 

mengurangi risiko pemalsuan uang 

dan menekan mahalnya biaya 

pengadaan uang kartal. (7) Biaya 

transaksi di merchant memakai 

EDC bisa ditekan turun (merchant 

discount rate/MDR) dari semula 

2%-3% menjadi 1%. (8) GPN juga 

bisa mendorong peningkatan 

perlindungan konsumen melalui 

pengamanan data transaksi 

nasabah untuk setiap transaksi. 

(9) GPN membantu terciptanya 

keuangan inklusif dan mendorong 

perkembangan e-commerce lebih 

cepat. (10) GPN bisa membantu 

kesuksesan program pemerintah, 

mulai dari aktivitas penyaluran 

bansos nontunai, elektronifikasi 

jalan tol hingga untuk aktivitas 

transaksi transportasi publik.11

Beberapa Permasalahan 
Gerbang Pembayaran Nasional 
(GPN).

Agar kebijakan GPN ini tidak 

menghambat kinerja industri 

pembayaran di Indonesia, dan 

sekaligus memberikan keuntungan  

maksimal bagi nasabah, beberapa 

hal masih perlu diperbaiki 

dalam penyelenggaraannya.12 

Sistem keamanan data GPN yang 

lebih baik agar kejadian dalam 

implementasi e-KTP dan registrasi 

SIM card prabayar, dimana muncul 

penyalahgunaan data pribadi 

untuk tindakan kriminal tidak 

terjadi. Perlu juga dihindari adanya 

inefisiensi biaya administrasi 

dan pencetakan kartu baru, serta 

banyaknya kartu yang tidak 

digunakan alias dormant.

Pihak Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI) memberikan 

warning apabila dalam prakteknya 

nanti GPN malah menyusahkan 

11  Ruisa Khoiriyah, May 2018. Semua yang 
Perlu Kamu Pahami tentang Gerbang Pembayaran Nasi-
onal. www.halomoney.co.id
12  Menurut kajian LPEM FEB UI.



 EDISI  #4/2019

41

ANALISIS

konsumen, YLKI akan meminta  

GPN didesain ulang. Bahkan tidak 

menutup kemungkinan YLKI 

akan akan melakukan uji materi 

bilamana ada indikasi merugikan 

masyarakat atas terbitnya aturan 

GPN ini. Ada juga masalah lain 

yang muncul dengan penerapan 

GPN, dimana Amerika Serikat 

mempertimbangkan untuk 

mencabut fasilitas Generalized 

System of Preferences atau GSP13 

atas produk Ekspor RI ke Amerika. 

Namun pemerintah tidak begitu 

hirau dengan ancaman Amerika 

ini dan akan memantau sampai 

sejauhmana ancaman tersebut 

benar-benar dilakukan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan 

oleh Peneliti Lembaga Penyelidikan 

Ekonomi dan Masyarakat Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Indonesia (LPEM FEB UI), Chaikal 

Nuryakin, ditemukan fakta bahwa 

dengan penerapan GPN akan 

terjadi penurunan biaya merchant 

discount rate (MDR) hingga 47 

persen yang akan memicu lebih 

banyak transaksi non tunai, 

tetapi disisi lain penurunan 

tersebut dapat juga menurunkan 

penerimaan bank hingga 77 persen 

(untuk bank issuer) dan 20 persen 

(untuk bank acquirer). Hal ini 

dapat mengakibatkan terjadinya 

13  General Scale of Preference (GSP) adalah 
pengurangan tarif bea masuk impor terhadap barang-
barang yang berasal dari negara-negara yang mendapat 
GSP dari suatu negara, misal barang-barang dari Indone-
sia yang diimpor oleh Amerika Serikat.

penurunan terhadap dorongan 

bagi bank issuer untuk berinovasi 

pada produk kartu debit dan bagi 

bank acquirer turunnya minat 

untuk mengakuisisi lebih banyak 

merchant.14 Selain itu, ada potensi 

inefisiensi biaya muncul dalam 

penyelenggaraan GPN dengan 

pencetakan kartu baru bank issuer 

yang diperkirakan mencapai Rp585 

miliar dalam empat tahun ke 

depan.15

Apakah GPN lebih baik dari Visa 
dan Master?

Menurut Bank Indonesia, 

kemampuan Gerbang Pembayaran 

Nasional (GPN) dapat setara dengan 

pelayanan provider internasional 

seperti Visa maupun Mastercard. 

Bahkan tingkat kemampuannya 

diyakini bisa lebih baik dari Visa 

dan Mastercard16. Kemampuan 

sistem pembayaran non tunai ini 

bahkan bisa lebih baik dari Visa 

dan MasterCard karena dapat 

memberikan manfaat kepada 

masyarakat di seluruh nusantara 

yaitu berupa efisiensi, keamanan 

maupun kedaulatan. Menurut 

Aloysius Donanto, Deputi Direktur 

Departemen Elektronifikasi dan 

Gerbang Pembayaran Nasional 

14  Chaikal, LPEM UI.
15  Mochamad Nur, Juli 2018. Soal Gerbang 
Pembayaran Nasional, LPEM UI Bilang Begini. Jawapos.
com
16  Pungky Purnomo Wibowo. Kepala Departe-
men Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional 
Bank Indonesia (BI) dalam bincang media di Jakarta, 30 
Juli 2018).

Bank Indonesia, sistem yang 

didukung oleh 60 bank ini 

telah memberikan pelayanan 

maksimal dibandingkan layanan 

internasional lainnya. Saat ini, 

kartu berlogo Visa, MasterCard, 

Union Pay maupun JCB hanya 

bisa melayani nasabahnya sendiri 

dan belum terintegrasi satu sama 

lain, sementara GPN itu melayani 

keempat kartu itu ditambah 

dengan bank-bank yang lain. 

Dengan kondisi tersebut system 

GPN seharusnya lebih baik dan 

merupakan nilai lebih GPN 

dibandingkan dengan sistem yang 

lain.

Bila Menemui Kesulitan dalam 
bertransaksi dengan GPN

Menurut Bank Indonesia, dengan 

diberlakukannya Gerbang 

Pembayaran Nasional (GPN) secara 

penuh maka semua kartu debit 

berlogo GPN dapat digunakan 

pada semua EDC dari semua 

bank. Bila masyarakat mengalami 

kesulitan atau tidak diperbolehkan 

bertransaksi di EDC yang berbeda 

bank, masyarakat diminta segera 

melaporkan ke Bank Indonesia 

melalui pusat pengaduan yang 

telah tersedia.17 Kepada bank 

yang mempersulit akan dilakukan 

peneguran, sedangkan kepada 

merchant yang mempersulit 

17  Kepala Departemen Elektronifikasi dan 
Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia, Pungky P. 
Wibowo.

ditemukan fakta bahwa dengan penerapan GPN 
akan terjadi penurunan biaya Merchant Discount Rate 
(MDR) hingga 47 persen yang akan memicu lebih 
banyak transaksi non tunai, 

“
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transaksi akan dikenakan sanksi. Masyarakat juga 

diminta tidak segan melaporkan jika masih dikenakan 

biaya tambahan (surcharge) ketika bertransaksi dengan 

cara memfoto alamat merchant dan disampaikan ke 

pusat pengaduan BI.

Manfaat GPN dalam memperbaiki data 
perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik 

penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) karena 

dapat digunakan sebagai basis data perpajakan.18 

Saat ini dalam satu menit terdapat 10 ribu transaksi 

perbankan melalui ATM ataupun debit di Indonesia. 

Nantinya, seluruh transaksi tersebut dapat terekam 

secara elektronik. Informasi dari transaksi tersebut 

bisa menjadi basis data penting untuk kewajiban 

perpajakan yang adil. Kementerian Keuangan akan 

dapat melihat siapa saja objek pajak, subjek pajak, 

ataupun pihak yang tidak perlu membayar pajak. Hal 

ini akan membuat tata kelola kita lebih baik, dengan 

adanya kepastian hak dan kewajiban. 

Transaksi melalui GPN dapat mengurangi 

kemungkinan petugas pajak membuat data perpajakan 

yang tidak akurat sehingga kegiatan ekonomi bisa 

dilakukan dengan basis data yang baik dan konsisten. 

Kementerian Keuangan, tidak perlu lagi menggunakan 

jasa perekaman pajak dari pihak lain dan cukup 

menggunakan data dari BI. Namun Menteri Keuangan 

juga mengingatkan agar BI dapat menjaga keamanan 

seluruh sistem GPN untuk menghindari kejahatan 

siber dan kecurangan serta pencurian data elektronik. 

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo 

menyambut himbauan Menteri Keuangan dengan 

menyatakan siap mendukung keterbukaan data 

transaksi untuk perpajakan. BI berkomitmen 

melakukan pertukaran informasi karena Indonesia 

telah memiliki undang-undang AEoI (Automatic 

Exchange of Information). BI menjamin data transaksi 

yang ada benar-benar digunakan hanya oleh yang 

berhak secara regulasi.

18  Iqbal Musyaffa. 2018. Penerapan GPN dapat menjadi basis data perpa-
jakan. Anadolu Agency. 

Kesimpulan

GPN merupakan langkah 

maju sistem pembayaran 

transaksi khususnya didalam 

negeri yang dimaksudkan 

untuk mengurangi transaksi 

tunai. Dengan GPN, sistem 

pembayaran Indonesia 

menjadi lebih mandiri karena 

transaksi tidak memerlukan 

lagi jasa provider asing 

seperti Visa dan Master yang 

selama ini mendominasi 

sistem pembayaran non tunai 

Indonesia.

GPN masih memiliki pekerjaan 

rumah yang cukup banyak 

sebelum menjadi sistem yang 

benar-benar mumpuni dan 

dapat diterapkan secara penuh. 

Namun saat ini perkembangan 

transaksi menggunakan kartu 

dengan logo GPN tumbuh 

dengan pesat dan trendnya 

sangat positif.

GPN akan sangat bermanfaat 

bagi pemerintah untuk 

mengoptimalkan kualitas 

data perpajakan sehingga hal 

ini akan berdampak positif 

terhadap usaha pemerintah 

untuk meningkatkan 

penerimaan pajak, disamping 

data transaksi dari GPN dapat 

digunakan utuk mengurangi 

kemungkinan kesalahan dalam 

penetapan dan pemungutan 

pajak yang lebih adil.
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P
enerimaan Negara 

memiliki peran strategis 

dalam pencapaian 

target pembangunan. 

Terkumpulnya penerimaan yang 

besar dapat membantu Negara 

dalam mensejahterakan masyakarat 

melalui penyediaan infrastruktur 

dan layanan. Secara konseptual, 

terdapat banyak cara mengumpulkan 

dana dari masyarakat, salah satunya 

melalui perpajakan. Selama 74 

tahun merdeka, Indonesia melalui 

riwayat cara pemajakan yang 

terus berevolusi. Pajak mana yang 

dapat diandalkan oleh Pemerintah? 

Bagaimana desain pemajakan yang 

baik? Artikel berikut mengupas 

desain pemajakan dengan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) di Negara-

negara berkembang sebagai contoh 

kasus.

PPN adalah salah satu jenis 

pajak yang dipercaya dapat 

diandalkan karena memiliki basis 

yang stabil yaitu konsumsi. Pada 

perkembangannya, desain PPN 

berevolusi dan saat ini memiliki 

banyak dimensi. Menurut peraturan 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 20091 (“UU PPN”), 

1  Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No-
mor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

selain tarif, basis penghitungan 

pajak, kelompok pembayar, dan 

barang atau jasa yang dikenakan, 

PPN di Indonesia juga memiliki 

dimensi lain yaitu insentif seperti 

pengecualian (exemption) dan 

pengenaan tarif nol persen (zero 

rated). 

Glenn Jenkins, seorang professor 

ekonomi dari Queen’s University, 

Kanada, memiliki pengalaman 

menjadi konsultan ekonomi untuk 

berbagai negara seperti Argentina, 

Belize, Bolivia, Canada, Dominika, 

India dan berbagai negara lainnya 

termasuk Indonesia yang relevan 

sebagai referensi mendesain 

sistem PPN di Indonesia. Jenkins 

mengatakan bahwa secara umum 

mengenai PPN dipahami sebagai 

pajak yang bersifat regresif 

terhadap level pendapatan. Hal 

ini didasarkan pada konsep PPN 

dikenakan terhadap konsumsi, 

sedangkan porsi konsumsi terhadap 

pendapatan dari kelompok 

masyarakat kaya pada umumnya 

lebih rendah daripada porsi 

konsumsi kelompok masyarakat 

miskin. 

Counterargument dari pendapat ini 

adalah bila dipandang dari konsep 

lifetime incidence.  Walaupun porsi 

konsumsi terhadap income dari 

orang kaya lebih kecil pada masa 

awal hidupnya, atau dengan kata 

lain porsi menabung orang kaya 

lebih tinggi daripada orang miskin, 

namun sesudah pensiun orang 

kaya akan menkonsumsi lebih 

banyak. Sehingga lifetime incidence 

dari kelompok kaya maupun 

miskin akan sama. Sehingga bila 

diukur dengan patokan lifetime, 

PPN bersifat proporsional karena 

pendapatan yang diterima selama 

seseorang hidup akan sama 

dengan konsumsinya berdasarkan 

kajian Brederode di tahun 2007. 

Dengan demikian PPN bila diukur 

dengan basis lifetime income tidak 

se-regresif bila diukur dengan 

pendapatan saat ini sebagaimana 

dikutip dari penelitian Caspersen 

and Metcalf di tahun 1994.

Argumen lainnya yang mendukung 

progresivitas PPN adalah terkait 

kepatuhan membayar pajak. 

Orang miskin umumnya membeli 

dari sektor informal yang tidak 

dikenakan PPN. Untuk  bahan 

makanan misalnya, yang menjadi 

porsi terbesar pengeluaran orang 

miskin, akan dibeli dari pasar 

Memperluas Basis Pajak 
Pertambahan Nilai Ala 
Negara Berkembang

oleh Suska

  ___________________________________________________________________________
*) pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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tradisional atau warung dan 

toko yang tidak memungut PPN. 

Konsumsi orang kaya juga lebih 

banyak untuk barang atau jasa 

yang dikenai PPN, sedangkan 

konsumsi orang miskin umumnya 

bahan makanan pokok dan 

transportasi umum yang tidak 

dikenakan PPN.

Secara teori, pengenaan exemption 

dan zero rated akan barang-

barang yang dikonsumsi orang 

miskin merupakan solusi untuk 

mengurangi regresivitas PPN. 

Namun pada prakteknya tidak 

sesederhana itu. Penerapan 

multiple rate,  misalnya dengan 

mengenakan tarif PPN yang lebih 

rendah untuk kebutuhan pokok, 

akan menimbulkan masalah pada 

klasifikasi barang dan jasa. Hal 

ini juga dapat mendorong orang 

untuk mensubtitusi barang yang 

dikonsumsinya ke barang yang 

dikenakan tarif lebih rendah. 

Exemption dan zero rated juga dapat 

meningkatkan biaya administrasi 

dan kepatuhan. Studi yang 

dilakukan di Irlandia menunjukan 

orang kaya mengkonsumsi barang 

yang dikecualikan dari PPN jauh 

lebih besar daripada orang miskin, 

karena mereka membeli barang 

yang lebih mahal dan lebih banyak 

membuang makananya.

Contoh negara yang melakukan 

reformasi atas sistem PPN atau 

GST (Pajak Penjualan Barang 

dan Jasa/Good and Service Tax) 

-nya yaitu Bolivia, Belize dan 

Dominika. Contoh dari Bolivia 

menunjukan sistem PPN yang 

bersifat progresif. Bolivia mulai 

menerapkan PPN pada tahun 

1994 dengan tarif PPN 14,96%. 

Bolivia memiliki sektor informal 

yang tinggi yaitu mencapai 67%. 

Pada tahun 2000, porsi PPN 

terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) di  Bolivia sekitar 5,73% 

dan rasio efektif penerimaan PPN 

adalah 0,42. Berdasarkan data 

survey konsumsi rumah tangga 

yang membagi  sample menjadi 

5 kelompok pengeluaran dan 6 

kelompok komoditas, dilakukan 

simulasi penerimaan hipotetis PPN 

dengan asumsi tingkat kepatuhan 

100%. Berdasarkan perhitungan 

tarif pajak efektif, didapatkan 

bahwa PPN bersifat progresif baik 

di wilayah perkotaan maupun 

perdesaan.

Selain itu, Dominika juga 

melakukan reformasi sistem pajak 

pada tahun 1998. Tarif PPN resmi 

berdasarkan aturan adalah 8%,  

sementara porsi penerimaan PPN 

terhadap konsumsi rumah tangga 

hanya sebesar 2,57%. Reformasi 

PPN di Dominika dilakukan dengan 

mengurangi exemption yang 

terdiri atas, bahan makanan yang 

belum diproses, hewan ternak, 

beberapa jenis obat, pendidikan dan 

kesehatan di pedesaaan dan bahan 

bakar solar. Berdasarkan simulasi 

dari reformasi PPN didapatkan 

peningkatan tarif pajak efektif yang 

tetap bersifat progresif.

Contoh lain negara yang 

melakukan perubahan terhadap 

sistem GST-nya dengan mengurangi 

zero rated yaitu Belize. Pada tahun 

2010, Belize menerapkan zero 

rating PPN untuk membuat PPN 

lebih progresif. Implementasi 

tersebut ternyata menjadi beban 

administrasi yang cukup berat 

bagi otoritas pajaknya, dimana 

40% pegawainya harus mengurusi 

proses restitusi. Terdapat 145 jenis 

barang dan jasa yang dikecualikan 

dan 177 jenis yang zero rated. 

Kemudian dilakukan perubahan 

sisten PPN dengan menghapus 

ketentuan zero rated. Hasil dari 

perubahan tersebut adalah 

kenaikan penerimaan GST sebesar  

1,63% dari total konsumsi rumah 

tangga dan GST tetap bersifat 

progresif.

Jenkins lebih lanjut menyimpulkan 

bahwa PPN bagi negara 

berkembang bersifat progresif, 

apabila mempertimbankan level 

pengeluaran rumah tangga dari 

setiap kelompok pendapatan. 

Untuk efektifitas dan efisiensi 

PPN, sebaiknya sistem PPN bersifat 

sederhana, misalnya dengan tarif 

PPN yang hanya satu.

Menilik pembahasan di topik 

tersebut dalam konteks dengan 

sistem PPN di Indonesia, menarik 

untuk dicermati bahwa PPN 

di Indonesia memiliki jenis 

pengecualian dan zero rated yang 

cukup banyak. Sesuai UU PPN, 

terdapat 4 kelompok barang yang 

tidak kena pajak dan 17 jenis 

jasa yang tidak kena pajak. Di 

samping itu, berdasarkan pasal 

16 B UU PPN, dapat diberikan 

pula insentif PPN atas BKP yang 

bersifat strategis, yang terdiri 

atas fasilitas dibebaskan dan 

tidak dipungut PPN.  Selain itu, 

terdapat pula kebijakan lain seperti 

batasan terhadap pengusaha 

yang dikenakan pajak sebesar Rp 

4,8 miliar, yang termasuk paling 

tinggi dibanding negara lain. 

Namun, memutuskan lebih lanjut 

terkait exemption dan batasan 

pengusaha kecil untuk PPN perlu 

mempertimbangkan berbagai aspek 

termasuk sosial dan politik, agar 

perubahan aturan dapat berjalan 

dengan efektif.
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BKF Gelar AIFC ke-4  
di Surabaya 

24
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li 
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D
engan total jumlah aset melebihi $2 

milyar secara global, potensi keuangan 

Islam untuk berkontribusi terhadap SDGs 

diprediksi akan terus tumbuh apabila 

didampingi dengan komitmen tingkat tinggi. Besarnya 

aset global keuangan Islam menjadi momentum yang 

tepat mengingat upaya Pemerintah Indonesia dalam 

menginisiasi  keuangan Islam dan investasi berdampak 

(impact investing).

Sejalan dengan itu, pada tanggal 24 – 25 Juli 2019, 

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 

bekerja sama dengan Islamic Development Bank 

Group (IsDBG), Komite Nasional Keuangan Syariah 

(KNKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), United 

Nations Development Programme (UNDP), the 

World Bank, Refinitiv, dan Universitas Airlangga 

menyelenggarakan Annual Islamic Finance 

Conference (AIFC) ke-4 di Surabaya, dengan 

mengangkat tema “Blending Islamic Finance and 

Impact Investing for the SDGs.”. AIFC adalah event 

tahunan BKF Kemenkeu yang menghadirkan para 

pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan pelaku 

industri untuk mendiskusikan berbagai isu ekonomi 

dan keuangan islam baik di Indonesia maupun di 

dunia.

BKF Ambil Bagian  
dalam Gelaran IRSA  
ke-15 di Aceh

M
engusung tema “Disaster and Regional 

Development”, the 15th Indonesian 

Regional Science Association (IRSA) 

International Conference 2019 

diselenggarakan di Banda Aceh selama 2 hari, 22-

23 Juli 2019. Universitas Syiah Kuala menjadi tuan 

rumah pada gelaran IRSA tahun ini bekerja sama 

dengan Pemerintah Daerah Aceh, International 

Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS). 

Badan Kebijakan Fiskal (BKF), selaku unit formulasi 

kebijakan di Kementerian Keuangan, dalam kurun 

waktu beberapa tahun terakhir selalu ambil bagian 

pada konferensi IRSA. Sebanyak 26 Karya Tulis Ilmiah 

(KTI) yang diajukan oleh peneliti/pegawai BKF diterima 

dan sebanyak 20 KTI dipresentasikan pada konferensi 

IRSA tahun ini. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga 

menjadi host di sesi khusus (BKF Special Session).

Konferensi tahunan IRSA yang rutin diselenggarakan 

sejak 1997 bertujuan untuk mendorong 

pengembangan riset dan formulasi kebijakan 

baik regional maupun nasional. Setiap tahunnya 

Konferensi IRSA telah menghadirkan para akademisi 

dan pembuat kebijakan dari berbagai institusi di 

seluruh Indonesia.
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F
raksi-fraksi DPR RI menyetujui RUU 

APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota 

Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut 

menjadi UU. Pernyataan tersebut tertuang 

melalui pandangan mereka yang disampaikan saat 

Sidang Paripurna di gedung Nusantara II DPR RI, 

Jakarta, Kamis (22/8/2019). Secara umum kesepuluh 

fraksi tersebut menyambut baik RAPBN 2020 yang 

difokuskan pada Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi 

dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara 

serta jajaran pimpinan lainnya, Fraksi Golkar 

BKF dan GIZ Teken Perjanjian 
Implementasi Proyek 
Mobilisasi Sumber Daya 
Domestik

B
ertempat di Gedung R.M. Notohamiprodjo, 

pada tanggal 14 Agustus 2019, dilaksanakan 

penandatanganan perjanjian implementasi 

proyek Mobilisasi Sumber Daya Domestik 

(Domestic Resource Mobilization/DRM), yang 

dilakukan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal 

mewakili Kementerian Keuangan dengan Country 

Director Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), Martin Hansen.

Penandatanganan ini sekaligus menandai dimulainya 

pelaksanaan proyek DRM yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan perumusan kebijakan fiskal 

melalui perbaikan institusi dan peningkatan kapasitas. 

Proyek mencakup program-program mulai dari 

modernisasi database perpajakan hingga optimalisasi 

penerimaan negara, serta kemungkinan sumber-

sumber baru penerimaan negara guna mencapai target 

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 

Goals/SDGs) 2030.
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Fraksi-fraksi DPR RI Setujui 
RAPBN 2020

yang diwakili oleh John Kenedy Azis mengatakan 

bahwa mereka memahami kehati-hatian pemerintah 

dalam menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 

2020 pada angka 5,3 persen, namun Fraksi Golkar 

meyakini bahwa fundamental ekonomi Indonesia bisa 

menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi.

Sementara itu, Fraksi Gerindra yang diwakilkan 

oleh Bambang Haryo Soekartono menyampaikan 

bahwa kebijakan fiskal diharapkan dapat benar-benar 

berdampak pada penguatan fundamental ekonomi 

nasional, termasuk di dalamnya penciptaan lapangan 

kerja guna mengatasi kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat
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Hobi Nulis yang 
Berbuah Manis
Menjadi lulusan Diploma 4 terbaik 

ke-2 dari Politeknik Keuangan Negara 

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN 

STAN) tahun 2017 tak membuat Bagus 

Dwi Aryanto terlihat tinggi hati. Ramah 

dan murah senyum, setidaknya itu 

kesan yang diberikan ketika tim Warta 

Fiskal bertemu dengan pria bertinggi 

170 cm  di sela – sela pekerjaannya yang 

terbilang cukup padat. 

Teks : Indha Sendary P

Pria kelahiran Cilacap, Jawa Tengah 29 tahun lalu ini merupakan 

salah satu staff di Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan 

Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI. Ia  merupakan 

lulusan Diplom III STAN dengan konsentrasi Pajak tahun 2011. 

Sekilas mungkin tidak ada yang terlihat spesial dari pria yang 

berperawakan sederhana ini. Namun, setelah kami berbincang – 

bincang cukup lama, ternyata banyak prestasi yang telah ditorehkan 

oleh bapak satu anak ini. 
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Bagus, begitu biasa ia disapa, 

merupakan pemenang lomba 

BKPM Go Write Competition 

tahun 2018 yang mengangkat 

tema Peluang Inovasi Ekonomi 

Digital. Lomba tersebut merupakan 

kompetisi penulisan artikel yang 

diselenggarakan oleh Badan 

Koordinasi dan Penanaman 

Modal, lembaga pemerintah yang 

menangani investasi di Indonesia. 

Ada cerita menarik dibalik 

kemenangan Bagus dalam kompetisi 

menulis yang pertama kali ia ikuti 

tersebut. Anak bungsu dari dua 

bersaudara ini mengaku nekad 

mengajukan diri di kategori 

profesional yang salah satu 

syaratnya ialah peserta harus 

memiliki pendidikan minimal S2. 

Pada kompetisi tersebut, terdapat 

tiga kategori peserta dan hadiah, 

yaitu profesional, umum dan 

mahasiswa. Bagus pun berucap, 

seharusnya ia masuk di kategori 

umum karena ia hanya lulusan D4. 

Namun, ia lebih memilih untuk 

mendaftarkan diri pada kategori 

profesional. “Hadiahnya lebih 

besar,” ujarnya tertawa. 

Setelah mengontak dan 

menjelaskan kondisinya sebagai 

pegawai dengan pendidikan 

D4 namun sempat beberapa 

kali menangani isu terkait 

investasi  kepada panitia, ia pun 

diperbolehkan untuk megirimkan 

tulisannya untuk kategori 

profesional. Tak disangka, mantan 

Staff Ahli PPSDM BEM ini meraih 

juara I dan memenangkan uang 

sejumlah Rp 10 juta. 

“Awalnya saya nggak menyangka 

tuh, karena saya nggak memenuhi 

kualifikasi. Ternyata menang dan 

baru sadar ada bakat nulis juga,” 

tuturnya sembari tersenyum. Bagus 

mengungkapkan, sebelum menjuarai lomba tersebut, 

ia tak pernah memiliki pengalaman di dunia tulis – 

menulis. Minatnya untuk menulis baru muncul ketika 

ia mengikuti beberapa organisasi kampus pada saat 

mengenyam pendidikan D4. Salah satu organisasi yang 

ia ikuti yaitu Pusat Studi Perpajakan (Puspa) dimana 

ia dan anggota lainnya senang membaca dan sharing 

tentang jurnal pajak dan akuntansi. 

Masuknya Bagus di Puspa bukan tanpa alasan. 

Pria yang memang menemukan ketertarikannya 

berorganisasi sejak kuliah ini, mempunyai niat mulia 

untuk menghidupkan kembali organisasi yang sempat 

mati suri tersebut. Alasannya, ia melihat Puspa 

memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan 

berkontribusi lebih banyak di dunia perpajakan. 

“Ketika saya masuk STAN, lembaga riset perpajakan 

tidak ada, yang ada hanya Pusat Kajian Akuntansi 

dan Keuangan Publik (PKAKP). Padahal kampus 

STAN merupakan pencetak fiskus terbanyak di 

Indonesia, tapi lembaga riset perpajakannya nggak 

ada,” ungkapnya menyayangkan. Oleh karena itu, ia 

berusaha dengan keras membangkitkan kembali Puspa 

yang hanya beranggotakan 4 orang saat ia masuk di 

tahun 2016. 

Dengan segala keterbatasan SDM yang ada, Bagus 

yang menjadi Kepala Puspa melakukan close 

recruitment untuk mengisi posisi kepala divisi terlebih 

dahulu. Selanjutnya, ia melancarkan rekrutmen secara 

sporadis dengan mendatangi tiap kelas di kampus. 

Hasilnya, ia berhasil merekrut sebanyak 50 anggota 

dari 150-an mahasiswa yang mendaftar. 

Sekarang, peninggalan Puspa yang masih berjalan 

hingga saat ini salah satunya event tahunan Pekan 

Raya Perpajakan Nasional. Bagus pun mengaku lega, 

dirinya bisa lulus dengan meninggalkan legacy yang 

dapat diteruskan oleh mahasiswa STAN periode 

selanjutnya. 

Selain aktif berorganisasi, juara 1 kompetisi akuntansi 

nasional dari Telkom University tahun 2016 ini juga 

pernah mengikuti lomba di luar bidang keahliannya 

akuntansi dan pajak. Di tahun 2016, pria berzodiak 

Leo ini mendaftarkan dirinya sebagai peserta lomba 

diplomatic debate Model United Nation (MUN) di 

Singapur. Meskipun gagal, tetapi Bagus bertekad 

untuk menebus kegagalannya dengan berkontribusi 

membantu para juniornya agar memenangkan 

kompetisi tersebut. 
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“Peranku hanya membantu merekrut dan mencarikan 

dana, karena ikut MUN itu pakai biaya sendiri dan 

biayanya cukup besar,” ucapnya. Ia melanjutkan, dirinya 

merasa lega karena rasa bersalahnya tersebut dapat 

ditebus dengan raihan dari salah satu juniornya yang 

memperoleh honorable mention pada Asia Pacific MUN 

tahun 2018. 

Ya, begitulah Bagus. Mantan Dewan Pembina PKAKP 

ini bukan orang yang mudah menyerah. Terbukti 

dari perjalanannya semasa berorganisasi hingga 

saat ia berkompetisi. Meraih juara dalam menulis 

bukan berarti ia tak pernah gagal. “Saya sering gagal, 

terutama di kompetisi berbayar,” tuturnya meyakinkan. 

Oleh karena itu, ia lebih suka mengikuti kompetisi 

yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga 

lainnya. “Selain tidak menuntut syarat terlalu banyak, 

kredibilitasnya juga pasti terjamin,” tambahnya lagi.

Di samping memerhatikan institusi penyelenggara, 

yang terpenting dilakukan oleh Bagus ketika mengikuti 

kompetisi menulis ialah bagaimana tulisannya dapat 

bermanfaat bagi society. “Pola yang juara itu rata – rata 

pasti yang berazas utilitas. Ya kebermanfaatan dari 

tulisan kita. Jadi kalau misalnya saya tulis makro, tetapi 

tidak implementatif, maka pasti nggak akan juara,” 

ujarnya memberikan tips.  

Selain itu, tulisan juga harus out of the box. Ia 

mencontohkan salah satu tulisannya tentang Exporter 

Accelarator (exac) yang berhasil membuatnya menjadi 

Juara 1 call for papers yang diselenggarakan oleh 

Lembaga Pembiayaan Expor Impor di (LPEI) tahun 2019 

dengan tema terkait upaya mengatasi defisit transaksi 

berjalan di Indonesia.   

“Jadi pertama saya lihat dari 

masalah di neraca perdagangan. 

Saya lihat apa yang harus 

diselesaikan dari situ. Kemudian 

saya cari beberapa literatur dan 

me-link-an permasalahannya” 

tuturnya menjabarkan. Pada 

saat membaca literatur, Bagus 

menemukan salah satu potensi 

besar yang masih dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan 

ekspor yaitu melalui sektor UMKM. 

Namun untuk menggenjot ekspor 

UMKM, terdapat hambatan 

besar dari segi pembiayaan. Ia 

pun memberikan solusi dengan 

pengembangan Exac yang berupa 

aplikasi crowdfunding untuk 

mengumpulkan pembiayaan dari 

masyarakat. 

Untuk menelurkan ide yang out 

of the box, selain dari diskusi 

santai, Founder dari Youth for SDG 

(Sustainable Development Goals) 

ini melakukannya dengan banyak 

membaca literatur. Menentukan 

latar belakang dan rumusan 

masalah merupakan tantangan 

tersulit dalam menulis esai. Oleh 

karena itu, ia akan mengumpulkan 

bahan bacaan terlebih dahulu 

sebelum menulis. “Saya tipikal 

Sekarang, peninggalan Puspa yang masih berjalan 
hingga saat ini salah satunya event tahunan Pekan 
Raya Perpajakan Nasional. Bagus pun mengaku lega, 
dirinya bisa lulus dengan meninggalkan legacy yang 
dapat diteruskan oleh mahasiswa STAN periode 
selanjutnya. 

“



WARTA FISKAL

50

INSPIRASI

suka melakukan perencanaan, jadi 

saya bakal mengumpulkan bahan 

terlebih dahulu. Setelah terkumpul, 

saya sudah tahu mau bercerita apa,” 

jelas pria yang pernah menerbitkan 

modul tentang Pajak Pertambahan 

Nilai semasa kuliahnya.  

Memahami pentingnya data, ia 

selalu berusaha untuk menyimpan 

segala data dan jurnal yang 

menurutnya menarik dan bagus di 

drive-nya. “Tiap habis baca, saya 

save di drive, misalnya ada data 

bagus disimpan dulu”, ungkapnya. 

Hal ini agar ketika ia mau mencari 

data, tidak perlu ia lakukan dari nol 

lagi. 

Bagus mengungkapkan, tahapan 

menulis merupakan yang 

termudah jika data – data sudah 

terkumpul semua. Juara 1 lomba 

National Tax Insight di Universitas 

Tarumanegara tahun 2010 ini 

menyebut bahwa ia bisa menulis 

dalam kurun waktu satu hari. 

Bahkan ketika ditanya rekor 

tercepatnya dalam menulis, ia 

menyebut pernah menyelesaikan 

tulisan hanya dalam waktu 5 jam 

saja. 

Ke depannya, pria yang sempat 

membenahi skema lomba di STAN 

ini berharap agar ia bisa menulis 

di surat kabar atau platform media 

yang lebih populer. “Mau sih nulis 

di koran, cuma masih harus belajar 

dulu karena gaya bahasanya yang 

harus disesuaikan,” tuturnya. Selain 

itu, ia juga berharap agar proyek 

Waste Coin yang mengantarkan 

ia dan tim memperoleh hadiah 

Rp 30 juta pada Kompetisi Inklusi 

Keuangan (Koinku) OJK tahun 

2019 dapat diimplementasikan 

secepatnya. 

Sebelum mengakhiri percakapan, 

Bagus menitipkan pesan bagi 

siapapun yang ingin mengikuti 

kompetisi, agar tidak mudah 

menyerah dan bangkit untuk 

meraih kesuksesan. “Jangan takut 

untuk gagal, karena kegagalan 

adalah langkah awal untuk 

mencapai kemenangan,” pungkas 

Bagus menyemangati. 
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A
lina bangun lebih pagi 

hari ini. Ia beringsut 

dari kasur dengan 

penuh semangat. 

Mempersiapkan diri sebab hari ini 

adalah jadwal Ia bertemu dengan 

teman-teman semasa SMA yang 

sudah lama tidak berjumpa fisik. 

Alina bahkan sampai membeli baju 

baru demi janji hari ini.

Setelah bersiap-siap, Alina memacu 

mobilnya membelah jalanan 

Jakarta yang padat, macet, dan 

tentu saja penuh dengan polusi. 

Tapi hal tersebut tidak mengurangi 

semangatnya pagi itu, sebab 

bayangan akan segera bertemu 

dengan teman masa remajanya 

telah membuat Ia begitu senang. 

Baiklah, jalanan macet ini tidak ada 

artinya setelah nanti aku bertemu 

teman-temanku. Begitu pikir Alina.

REM 
Teks: Chintya Pramasanti & Indra Susanto

MULUT
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Begitu sampai di lokasi, Alina melemparkan 

pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Mencari 

keberadaan teman-temannya. Tak lama mencari, Ia 

berhasil menemukan wajah-wajah yang begitu familiar. 

Begitu Ia rindukan. Teman-temannya. 

Selesai memesan makanan, Alina larut dalam 

perbincangan. Saling meng-update kehidupan, kurang 

lebih begitu. Alina begitu fokus mendengarkan ucapan 

demi ucapan yang keluar dari bibir teman-temannya, 

sambil sesekali tertawa dan menyunggingkan senyum. 

Sampai tiba saatnya Alina mendapatkan giliran untuk 

bercerita. Alina bingung harus menceritakan apa. 

Berpikir sebentar, lalu Alina mulai menceritakan hal 

yang menurutnya worth it untuk dibagikan dengan 

teman-temannya itu.

“Hmm.. yah kalo hidup gue sih gitu-gitu aja ya.. 

palingan kemarin sih gue baru dapet promosi jabatan. 

Lumayan lah buat nambah-nambah tabungan gue yang 

udah keburu abis buat bayar KPR. Hahaha!” cerita 

Alina.

Ucapan selamat dan pujian mulai membanjiri ruangan 

setelah Alina bercerita. Matanya berbinar, tanda Ia 

bahagia. 

“Eh tapi kok lo belum kawin deh, Lin? Lu gak laku ya? 

Kebanyakan milih-milih sih lo! Hahaha. Liat nih kita 

semua udah beranak-pinak begini, lo masih betah aja 

sendiri. Jadi perawan tua lho nanti..” ujar teman-teman 

Alina saling menimpali.

Air muka Alina mendadak sedih. Hatinya gundah, 

tanda ketidaknyamanan. 

Di perjalanan kembali ke rumah, Alina masih 

terngiang-ngiang kalimat demi kalimat yang 

dilontarkan temannya tadi. Tentang mengapa Ia masih 

belum menikah. Anggapan bahwa Ia terlalu memilih-

milih pasangan. Semua berkecamuk dan membuat 

Alina merasa sedih.

Sesampainya di rumah, Alina bergegas turun dari 

mobilnya dan masuk ke dalam rumah. Ia segera masuk 

ke kamar Ibunya. Setelah ditinggal ayahnya meninggal 

tiga tahun sebelumnya, Alina yang merupakan anak 

tunggal harus merawat Ibunya yang kini terbaring 

lumpuh di tempat tidur.

Alina merangsek ke pelukan 

Ibunya. Tanpa berkata-kata, Alina 

hanya menangis sejadi-jadinya. 

Pertemuan yang Ia pikir akan 

berakhir bahagia, justru membawa 

luka hati baginya.

***

Ucapan yang kita lontarkan kepada 

orang lain, bisa jadi panah yang 

dapat melukai. Kadang menurut 

kita hal tersebut biasa saja, tetapi 

belum tentu bagi si penerimanya. 

Basa-basi untuk hal yang sangat 

pribadi sebaiknya dihindari. 

Sedetikpun kita tidak akan pernah 

tahu apa yang terjadi dalam hidup 

orang lain. Latar belakang atas 

keputusan-keputusan yang diambil. 

Kita hanya bisa lihat dari luarnya 

saja, tanpa bisa tahu lebih dalam. 

Daripada menanyakan hal-hal 

sensitif, cobalah dengan bertanya 

tentang apa cita-cita yang masih 

ingin diraih, puaskah dengan 

pencapaian saat ini, atau hal lain 

yang less sensitive. Sesungguhnya 

ungkapan “bicaralah yang baik atau 

lebih baik diam” adalah petuah 

yang telah dan akan selalu relevan 

dalam menjalani kehidupan sehari-

hari. Kita bisa menjadi pribadi 

yang lebih baik, cukup dengan 

menjaga mulut dari membicarakan 

hal-hal yang bukan urusan kita. 

Sesederhana itu (cp/is)
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Hanya Punya 24 Jam di 
Bandung? Ini Kuliner yang  
Wajib Dicoba

B
andung merupakan ibu 

kota Jawa Barat yang 

sangat terkenal dengan 

kekayaan wisatanya. 

Mulai dari wisata alam, modern, 

belanja, sampai dengan kuliner. Tak 

ayal, kota yang dijuluki sebagai kota 

kembang ini meraih penghargaan 

Indonesia Attractiveness 

Award  (IAA) 2019 Kategori Kota 

Besar Terbaik Sektor Pariwisata 

Indonesia peringkat Gold.

Bicara kuliner Bandung juga tak 

ada habisnya. Mulai dari makanan 

tradisional khas Jawa Barat, 

kudapan kekinian, kedai kopi 

lokal, sampai dengan kafe-kafe 

instagramble khas anak muda. Bagi 

anda yang hanya memiliki waktu 

kunjungan singkat ke Bandung, 

tak perlu khawatir, anda tetap 

bisa menikmati cita rasa otentik 

makanan Bandung dalam 24 jam.

Sarapan Pagi Di Warung Lela 
(WALE)

Warung Lela atau yang biasa 

dikenal dengan WALE adalah 

tempat makan yang berada di 

dataran tinggi Bandung, tepatnya 

di Dago Atas. Dekorasi warung 

yang dipenuhi dengan nuansa alam 

Teks dan Foto : Adik Tejo Waskito

dan pepohonan membuat suasana 

warung ini terasa sangat sejuk 

dan juga asri, ditambah lagi view 

pemandangan lahan terbuka yang 

dipenuhi pepohonan.

Menu andalan yang ditawarkan 

WALE adalah mie yamin baso 

dengan pilihan yamin asin dan 

yamin manis. Mie nya kenyal dan 

berkualitas baik, taburan ayam 

cincangnya enak, basonya kenyal 

dan terasa daging sapinya ditemani 

kuah kaldu hangat dengan rasa 

merica tipis yang menjadikan 

kuah menjadi gurih tanpa ada rasa 

vetsin/MSG.

Selain yamin, untuk sarapan pagi 

WALE menyajikan pisang goreng 

dan singkong goreng yang dapat 

dinikmati dengan secangkir kopi. 

Bagi anda yang bukan penikmat 

kopi, WALE menawarkan wedang 

jahe, rempah madu, aneka juice 

hingga yogurt. Untuk anda yang 

datang ke WALE untuk makan 

siang atau malam, WALE juga 

menawarkan beberapa hidangan 

berat seperti nasi sop ayam dan sop 

buntut.

Alamat: Jl. Kupa No.6, Cigadung, 
Cibeunying Kaler, Bandung.

Jam buka:  08.00 – 21.00 Setiap Hari

Kisaran Harga:  
20.000 – 50.000 untuk 1 orang 

Warung Lela (WALE)
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Santap Siang Sesundaan sambil 
Nonton Film Jadul di Warung 
Misbar

Warung Misbar menyajikan 

makanan tradisional khas 

sunda yang telah melegenda. 

Misbar memberikan kebebasan 

pengunjungnya untuk memilih 

serta mengambil sendiri makanan 

yang diinginkan. Menunya 

pun beragam mulai dari ayam 

bakar, ikan goreng, udang bakar, 

perkedel, mendoan, sayur asem, 

semur jengkol dan aneka masakan 

tradisional lainnya. Sementara nasi 

yang tersedia juga lengkap dari 

nasi putih, liwet hingga daun jeruk. 

Uniknya lagi, kamu bisa mencicipi 

dulu sebelum menentukan pilihan. 

Untuk minuman juga beragam 

mulai dari teh, jus, bandrek hingga 

kopi. Nah, di sini juga tersedia 

teh tawar hangat gratis yang bias 

direfill sesukanya.

Istilah Misbar adalah kependekan 

dari gerimis bubar, yakni bioskop 

layar tancap yang di zaman dulu 

berupa layar yang dipasang di 

area terbuka untuk memutar film, 

sehingga kalau ada gerimis atau 

hujan, maka penonton pun bubar.

Seperti namanya, di warung ini pengunjung tidak 

hanya makan tapi juga bisa menikmati tayangan film 

zaman dahulu yang populer di era tahun 1970 hingga 

1990-an seperti Warkop DKI, Bing Slamet hingga 

Rhoma Irama. Sangat cocok untuk anda yang rindu 

dengan film-film lawas. Bukan hanya menyediakan 

beragam film, anda juga akan dimanjakan dengan 

berbagai poster film bioskop yang diplesetkan yang 

dipajang sebagai dekorasi warung ini. Gerbang masuk 

dan keluar warung ini juga tidak kalah menarik karena 

menyerupai loket masuk bioskop zaman dulu.

Menikmati Sore yang Sejuk dengan Hangatnya 
Baso Aci Ganteng

Bakso aci merupakan kuliner Garut yang sekarang 

sudah merambah ke berbagai daerah lainnya di 

Indonesia. Dari namanya sudah bisa ditebak ya, kalo 

baso yang satu ini sama sekali ga mengandung sapi, 

murni hanya dari tepung tapioka yang dalam bahasa 

sunda disebut aci.

Di baso aci ganteng, semua pilihan menu diawali 

kata ganteng, ada menu Ganteng Aja, Ganteng Pisan, 

Ganteng Banget, dan Ganteng Maksimal. Menu paling 

sederhana terdapat di menu Ganteng Aja yang berisi 

baso aci, cuankie, cuankie tahu, dan sukro cikur. Menu 

yang isinya paling lengkap adalah Ganteng Maksimal 

yang berisi tambahan daging tetelan sapi dan ceker 

ayam. Tekstur kenyal baso aci, cuankie, dan tetelan 

sapi yang dipadu dengan kuah kaldu gurih yang 

hangat sangat pas untuk dinikmati pada sore hari yang 

sejuk di kota yang sering turun hujan ini.

Alamat: Jl. LLRE Martadinata 
No.28A, Citarum, Bandung.

Jam buka: 09.00 – 22.00 Setiap Hari

Kisaran Harga: 30.000 – 70.000 
untuk 1 orang

Warung Misbar
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Alamat: Jl. LLRE Martadinata No.61, 
Citarum, Bandung.

Jam buka:  11.00 – 01.00 Setiap Hari

Kisaran Harga: 20.000 – 30.000 
untuk 1 orang

Baso Aci Ganteng

Alamat:  
1. Jl. Bagus Rangin No.24a, 
Lebakgede, Bandung.

2. Jl. Emong No.9, Burangrang, 
Bandung.

Jam buka:  10.00 – 22.00 Setiap Hari

Kisaran Harga: 30.000 – 50.000 
untuk 1 orang

Se’i Sapi Lamalera

Makan Malam di Se’i Sapi 
Lamalera

Untuk anda penyuka Seí, 

sekarang ini tidak perlu jauh-

jauh ke bagian timur Indonesia 

untuk menikmatinya. Di 

Bandung anda sudah bisa 

merasakan pengalaman 

menikmati hidangan daging 

asap nan lezat ini. Kata ” Se’i  ” 

sendiri adalah merupakan 

jenis masakan yang berasal 

dari Pulau Rote, dan sekarang 

populer juga di Kupang. Ciri 

khas Se’i adalah pada proses 

pengasapan daging yang 

menggunakan Kayu Kosambi 

yang memberikan aroma 

khas pada Se’i yang sangat 

menggugah selera. Di daerah 

asalnya sendiri, Se’i sebenernya 

terbuat dari daging babi. Tapi 

tenang saja, di sini semua se’i 

terbuat dari daging yang halal. 

Ada tiga pilihan: daging sapi, 

daging ayam, dan lidah sapi.

Sedangkan Lamalera adalah 

sebuah daerah pelosok di 

Pulau Lembata yang berada di 

utara Kupang, ibukota Nusa 

Tenggara Timur. Daerah ini 

dikenal dengan pantai tempat 

perburuan ikan paus yang 

setiap tahunnya rutin digelar 

festival berskala nasional dan 

internasional festival yang 

menjadi daya tarik tersendiri 

terutama bagi pencinta budaya, 

penghobi jalan-jalan, dan 

komunitas fotografi.

Pilihan se’i di sini ada lima 

macam, yaitu se’i yang 

menggunakan sambal lu’at 

(sambal khas NTT), bumbu 

rica-rica, sambal ijo, sambal 

matah, dan lada hitam. Walau 

secara tradisional se’i lebih 

sering disajikan dengan bunga 

pepaya atau toge, di sini mereka 

menyajikannya dengan tumisan 

daun singkong. Untuk penyegar 

dahaga mereka punya beberapa 

minuman yang unik seperti teh 

pandan, teh sereh, dan dan teh 

tropikal.
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Output potensial

output optimal pada tingkat kapasitas dan pertumbuhan 

yang aman dan sustainable dalam menjaga 

keseimbangan ekonomi makro.

Middle Income Trap

adalah suatu keadaan ketika suatu negara berhasil 

mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak 

dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi 

negara maju.

Kebijakan hilirisasi 

kebijakan yang diambil oelh suatu negara untuk beralih 

dari ekonomi berbasis komoditas ke ekonomi berbasis 

manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Di Indonesia 

kebijakan hilirisasi salah satunya dilaksanakan melalui 

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, terutama pada pasal 102 dan 

103 yeng mengatur tentang kewajiban pemegang Izin 

Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Khusus 

untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral 

dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, sereta pemanfaatan 

mineral dan batubara. Peningkatan nilai tambah adalah 

peningkatan produk akhir dari usaha pertambangan 

atau pemanfaatan terhadap mineral hasil tambang.

Ekonomi Sirkular  

sebuah alternatif untuk ekonomi linier tradisional 

(buat, gunakan, buang) dimana kita menjaga agar 

sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali 

nilai maksimum dari penggunaan, kemudian 

memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan 

pada setiap akhir umur layanan. Sirkular ekonomi 

merupakan sistem industri yang bersifat restoratif dan 

regeneratif dengan suatu

Ease of Doing Business 

merupakan peringkat yang menunjukkan tingkat 

kemudahan berusaha suatu negara dibandingkan 

dengan negara lainnya yang diukur oleh World Bank 

melalui 10 sepuluh indikator, yaitu: 1) Kemudahan 

Memulai Usaha; 2) Kemudahan Memperoleh 

Sambungan Listrik; 3) Pembayaran Pajak; 4) 

Pemenuhan Kontrak; 5) Penyelesaian Kepailitan; 6) 

Pencatatan Tanah & bangunan; 7) Permasalahan Izin 

Pembangunan; 8) Kemudahan Memperoleh Kredit; 9) 

Perlindungan Investor; 10) Perdagangan Lintas Negara.

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) 

sebuah sistem jaringan antarbank di Indonesia yang 

diinisiasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank 

Indonesia No.19/8/PBI/2017 dan Peraturan Anggota 

Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang 

Gerbang Pembayaran Nasional. GPN melokalisasi 

sistem pembayaran perbankan di Indonesia yang 

sebelumnya terkonsentrasi pada produk pembayaran 

internasional seperti Visa dan Mastercard.

UMi 

program bantuan sosial pemerintah dalam bentuk 

pembiayaan ultra mikro dengan skala antara Rp 1 Juta 

sampai Rp 10 Juta dengan tenor 1 tahun.

Multiplier Effect 

efek dalam ekonomi di mana peningkatan pengeluaran 

mempengaruhi kenaikan tingkat pendapatan dan 

konsumsi dibandingkan jumlah sebelumnya. Sebagai 

contoh, jika sebuah perusahaan membangun pabrik, 

maka mereka akan mempekerjakan pekerja konstruksi 

untuk bekerja di pabrik. Secara tidak langsung, pabrik 

baru itu akan mempengaruhi adanya rumah makan, 

penyewaan tempat tinggal dan industri jasa lainnya 

yang berada di sekitar pabrik.

g losarium
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Kritik & Saran

KUIS FISKAL

Kirimkan Kritik dan Saran ke Redaksi  
Warta Fiskal

Ada hadiah menarik bagi yang beruntung.

email ke  

warta@fiskal.kemenkeu.go.id

Menurun : 1. GOOGLE  4. DESTINASI  5. MONETER  8.FISKAL

Mendatar: 2. VOKASI  3. ADAGIUM  6. DISKET 7. INSENTIF  9. RESI

Pemenang Edisi III
1.    Apri Prayoga Arrfah (Denpasar); 
2.    Diana Laurencia (Jakarta); 
3.    Risska Russelyva Fibriz (Jaktim).

Jawaban TTS III Warta Fiskal
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