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3

T
umbuh bersama (growing together) adalah 

kata yang mencerminkan kondisi ideal  

kemitraan (partnership) antarnegara. 

Kesenjangan sumberdaya (planet, people dan 

technology) di setiap negara, menuntut semua negara 

harus melakukan kerjasama kemitraan yang saling 

melengkapi (close the gap). Bentuk kerjasama kemitraan, 

bisa bersifat multilateral atau regional ataupun 

bilateral. Dalam konteks bilateral, Indonesia telah 

menjalin kerjasama kemitraan dengan 162 negara serta 

satu teritori khusus yang berupa non-self governing 

territory (www.kemlu.go.id). Sedangkan dalam konteks 

regional, Indonesia menjalin kerjasama kemitraan 

antara lain dengan EU (European Union), APEC (Asia 

Pasific Economic Cooperation), dan ASEAN (Association 

of Southeast Asian Nations).

Kerjasama kemitraan regional bertujuan 

memperjuangkan kepentingan negara-negara 

anggotanya, misalnya untuk memasarkan produk 

negara-negara anggota, meningkatkan stabilitas 

kawasan, meningkatkan hubungan ekonomi di antara 

negara-negara anggota, dan menjalin persahabatan 

dengan negara-negara tetangga. Sementara kerjasama 

kemitraan bilateral, tujuannya lebih spesifik sesuai 

dengan kepentingan kedua negara (customized). 

Kerjasama kemitraan Indonesia-Republik Rakyat 

Tiongkok misalnya, diarahkan pada kerjasama dalam 

pemberantasan korupsi, meningkatkan kesejahteraan 

dan kualitas hidup rakyat, pencegahan pengenaan 

pajak ganda dan pembangunan infrastruktur. 

Sementara kerjasama kemitraan Indonesia-Malaysia 

diarahkan pada saling tukar pengetahuan di bidang 

pertanian dalam bentuk riset, workshop, seminar, dan 

pameran. Indonesia juga telah memiliki perjanjian 

kemitraan komprehensif (Comprehensive Economic 

Patnership Agreement/CEPA) dengan sejumlah negara 

mitra dalam bidang ekonomi, diantaranya  Australia 

(IA-CEPA), Uni Eropa (IEU-CEPA), Chile (IC-CEPA) dan 

Jepang (IJEPA), serta kemitraan terbatas seperti dengan 

AS (IUS-TIFA) dan Iran (II-PTA). 

Kemitraan Indoenesia dengan AS, Tiongkok dan 

Jepang memiliki makna strategis mengingat besarnya 

volume perdagangan antara Indonesia dengan ketiga 

negara tersebut. Pangsa pasar ekspor Indonesia di tiga 

negara ini mencapai sekitar 36,49 persen (BPS, 2018). 

Neraca perdagangan nonmigas Indonesia tahun 2017 

surplus terhadap Amerika Serikat dan Jepang, tetapi 

defisit terhadap Tiongkok  (BPS, 2018). Karena neraca 

perdagangan AS-Indonesia defisit, maka Indonesia 

menjadi target perang dagang yang dilancarkan 

Presiden AS Donald Trump. Kini, pemerintah AS sedang 

mengevaluasi 124 produk asal Indonesia yang selama 

ini diberi perlakuan khusus melalui skema generalized 

system of preferences (GSP). Agar tidak merugikan 

Indonesia, pemerintah perlu melakukan pendekatan 

diplomatik dengan pemerintah AS. 

Persoalannya, tidak mudah mengimplementasikan 

berbagai perjanjian kerjasama tersebut. Pembahasan 

di tingkat teknis seringkali menemukan jalan buntu. 

Akibatnya, peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan 

Indonesia menjadi hilang atau tertunda. Selama ini 

kerjasama bilateral belum dirasa cukup untuk mewakili 

kepentingan nasional di dunia internasional. Manfaat 

dari kerjasama bilateral di berbagai forum juga 

dirasakan kurang memberikan dampak yang signifikan.  

Itu sebabnya diperlukan ‘cetak biru kerjasama bilateral’ 

sebagai dasar atau panduan kerja dalam forum-forum 

perundingan internasional. 

Cetak biru kerjasama bilateral tidak hanya memuat 

prioritas kemitraan yang merefleksikan kepentingan 

nasional dan rencana aksi yang melibatkan berbagai 

pihak, tetapi juga strategi implementasi dan evaluasinya 

untuk memastikan bahwa agenda kerjasama bilateral 

berjalan baik dan terukur. Pesan Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati : ‘diplomasi yang aktif dan kemitraan 

yang kuat, baik dengan pemerintah maupun pihak swasta 

negara mitra, merupakan modal penting bagi tercapainya 

hasil yang maksimal dari suatu kerjasama bilateral bidang 

ekonomi dan keuangan’.  Demikian editorial, selamat 

membaca. Syahrir Ika.

Penguatan Kemitraan  
Regional dan Bilateral
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FOKUS

“Cetak Biru Kerja Sama Bilateral:  
Respons Kementerian Keuangan  
terhadap Dinamika Global”
M. Ridho Mubaroq *)

  _________________________________________________________________________
*) Analis Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan  

K
ementerian Keuangan tidak pernah 

berhenti untuk berbenah diri. Reformasi 

Birokrasi yang kerap kali disebutkan 

media massa, tidak hanya sekadar konsep 

di atas kertas putih. Dimulai pada tahun 2002 – 

2006, Kementerian Keuangan melakukan beberapa 

pembaharuan seperti penerbitan Paket Undang-

undang Keuangan Negara, pemisahan fungsi 

antara penyusunan dan pelaksanaan anggaran, 

serta pembentukan Large Tax Office sebagai bagian 

dari modernisasi administrasi perpajakan tahap 

selanjutnya, Reformasi Birokrasi dilakukan secara 

masif pada tahun 2007 melalui tiga pilar utama: (i) pilar 

organisasi, mencakup penajaman tugas dan fungsi, 

eliminasi tugas yang tumpang tindih, serta modernisasi 

kantor; (ii) pilar proses bisnis, meliputi penetapan dan 

penyempurnaan Standar Operasi Prosedur, analisis 

dan evaluasi jabatan, dan pengelolaan kinerja berbasis 

balance scorecard; dan (iii) serta pilar SDM, melalui 

pembangunan assessment center, pelaksanaan merit 

system, penataan sumber daya manusia, dan penerapan 

reward and punishment secara konsisten.
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Imbasnya, Kementerian Keuangan 

berhasil menyempurnakan 

implementasi pengelolaan kinerja 

berbasis Balance Scorecard melalui 

Peta Strategi Kementerian 

Keuangan pada tahun 2009 – 2010. 

Peta Strategi tersebut terdiri atas 

lima peta yang menggambarkan 

tema Pendapatan Negara, 

Belanja Negara, Pembiayaan 

APBN, Kekayaan Negara, dan 

Pengawasan Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan. Dari 

kelima tema tersebut kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan 

empat perspektif pada Balance 

Scorecard: Strategic Outcomes/

Stakeholder, Customer, Internal 

Process, dan Learning and Growth. 

Di dalam tiap perspektif kemudian 

dicanangkan beberapa Sasaran 

Strategis yang mengejawantahkan 

keseluruhan perjalanan strategi 

Kementerian Keuangan. 

Diharapkan, Sasaran Strategis 

tersebut dapat menjadi acuan serta 

target agar setiap kebijakan yang 

diambil dan diimplementasikan 

oleh Kementerian Keuangan dapat 

memberikan nilai tambah yang 

lebih, khususnya bagi masyarakat 

Indonesia.

Namun, dari seluruh Sasaran 

Strategis tersebut, tercatat hingga 

tahun 2017 belum ada satu pun 

yang mewakili perumusan posisi 

Kementerian Keuangan dalam 

percaturan dunia internasional. 

Sebagai negara dengan 

perekonomian terbesar di Asia 

Tenggara dan peringkat 16 besar 

dunia, peran Indonesia dalam 

ekonomi global harusnya semakin 

strategis dan sistematis. 

Signifikansi dari posisi Indonesia 

tersebut hendaknya ditunjang 

dengan kebijakan ekonomi dan 

keuangan internasional yang lebih 

tertata dan terencana. Menyikapi 

hal tersebut, Kementerian 

Keuangan melanjutkan Reformasi 

Birokrasi yang sudah dirintis 

melalui Peta Strategi Tahun 2018, 

yaitu dengan menambahkan 

Sasaran Strategis “Kerja Sama 

Ekonomi dan Keuangan 

Internasional yang Optimal” 

pada perspektif Internal Process. 

Melalui Sasaran Strategis tersebut, 

diharapkan Kementerian Keuangan 

tidak hanya bertindak sebagai 

pengelola keuangan negara yang 

hanya berani menyikapi peluang 

dan tantangan di dalam negeri, 

tetapi juga bisa memanfaatkan 

dengan optimal setiap kerja 

sama dengan negara mitra, baik 

dalam forum bilateral, regional, 

maupun multilateral. Tidak hanya 

itu, Kementerian Keuangan pun 

hendaknya dapat menyuarakan 

kepentingan nasional pada setiap 

forum internasional yang diikuti 

dengan memanfaatkan posisi 

Indonesia yang semakin signifikan.

Kementerian Keuangan pun 

kembali cepat menanggapi dinamika 

global dengan menyusun sebuah 

dokumen baru di tahun yang 

sama yang dinamakan dengan 

Cetak Biru Kerja Sama Ekonomi 

dan Keuangan Bilateral (Cetak 

Biru). Dokumen yang disusun 

Badan Kebijakan Fiskal tersebut 

merupakan komponen utama yang 

menjadi panduan bagi Kementerian 

Keuangan untuk melakukan kerja 

sama bilateral sesuai prioritas 

dan target capaian, secara efektif 

dan lebih terarah dalam 5 hingga 

10 tahun mendatang. Dokumen 

tersebut disusun karena pendekatan 

yang selama ini dilakukan 

dalam setiap forum regional dan 

multilateral belum dirasa cukup 

Kementerian Keuangan 
pun kembali cepat 
menanggapi dinamika 
global dengan 
menyusun sebuah 
dokumen baru di 
tahun yang sama yang 
dinamakan dengan 
Cetak Biru Kerja Sama 
Ekonomi dan Keuangan 
Bilateral (Cetak Biru). 

‘‘
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untuk mewakili kepentingan 

nasional di dunia internasional. 

Manfaat dari kerja sama 

antarnegara dalam forum tersebut 

pun seringkali tidak secepat dampak 

positif yang dapat diperoleh dari 

kerja sama yang dilakukan oleh 

kedua negara secara bilateral. 

Lebih jauh, pendekatan bilateral 

dapat pula dimanfaatkan untuk 

menyamakan suara dengan mitra 

strategis Indonesia, sebelum terjun 

dalam kerangka kerja sama yang 

melibatkan lebih banyak negara.

Terdapat dua hal utama pada 

Cetak Biru, yakni (i) evaluasi atas 

efektivitas kerja sama yang sudah 

dan sedang dilakukan, serta (ii) 

peta jalan untuk memastikan 

pelaksanaan kerja sama bilateral 

di masa mendatang lebih efektif 

dan selaras dengan tujuan serta 

agenda nasional. Melalui dokumen 

ini, penguatan produktifitas, 

peningkatan daya saing ekonomi, 

pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan, serta optimalisasi 

kapasitas sumber daya merupakan 

agenda kunci yang akan diupayakan 

melalui kerja sama bilateral di masa 

mendatang. Peningkatan kualitas 

pemantauan ekonomi global serta 

kemampuan kapasitas individu 

maupun kelembagaan dalam 

negeri juga menjadi ruang untuk 

perbaikan yang diharapkan dapat 

diisi melalui implementasi Cetak 

Biru. 

Di samping itu, Cetak Biru juga 

mencakup aktivitas terkait kerja 

sama bilateral dengan menggunakan 

empat pilar kebijakan keuangan 

negara, yaitu: (i) peningkatan 

pendapatan yang berkualitas, (ii) 

pengelolaan pembiayaan yang 

prudent, (iii) belanja yang produktif 

dan berkualitas, serta (iv) usaha 

menjaga stabilitas ekonomi makro. 

Meningkatnya pendapatan negara, 

khususnya optimalisasi sektor 

penerimaan pajak dari perusahaan 

asing di Indonesia dan peningkatan 

bea masuk dinilai termasuk andil 

atas implementasi kerja sama 

bilateral yang efektif. Negosiasi 

bilateral juga dinilai efektif dalam 

upaya perbaikan transaksi berjalan 

RI serta peningkatan jumlah 

investasi di dalam negeri. 

Hal penting lainnya yang tercakup 

dalam Cetak Biru ialah klasifikasi 

atas negara-negara mitra, serta 

potensi kerja sama yang dapat 

dijajaki oleh Kementerian 

Keuangan dengan negara mitra. 

Dalam dokumen tersebut, lima 

unsur utama yang digunakan 

sebagai landasan dalam menilai 

suatu negara mitra mencakup: (i) 

kapasitas ekonomi; (ii) keterlibatan 

dalam hubungan internasional; 

(iii) kemampuan keuangan; (iv) 

kemampuan keamanan; dan 

(v) penguasaan pengetahuan. 

Kelima elemen ekonomi-politik 

ini merupakan cerminan dari 

kekuatan suatu negara. Tiap-tiap 

elemen memiliki derajat pengaruh 

yang berbeda satu sama lain, dan 

tentunya elemen yang berkaitan 

dengan kebijakan ekonomi dan 

keuangan memiliki bobot yang lebih 

besar ketimbang elemen lainnya. 

Sebelumnya, kelemahan 

fundamental yang diakui secara 

luas terkait kerja sama bilateral 

Indonesia ialah sikap yang terlalu 

pasif dalam setiap penjajakan 

kerja sama. Seringkali Indonesia 

hanyalah menjadi pihak yang 

merespons proposal kerja sama di 

bidang tertentu yang disodorkan 

oleh suatu negara. Di satu sisi, 

hal tersebut mungkin perlu 

disyukuri, karena menunjukkan 

Indonesia masih memiliki daya 

tarik yang diakui oleh pergaulan 

internasional. Akan tetapi, di sisi 

lain, kepentingan Indonesia jarang 

termaktub sepenuhnya karena arah 

kerja sama yang lebih condong 

digerakkan oleh negara mitra. Oleh 

karena itu, keberadaan dokumen 

Cetak Biru membuat Kementerian 

Keuangan dapat lebih bersikap 

proaktif dalam menjalankan kerja 

sama bilateral dengan negara mitra. 

Pemetaan atas negara mana saja 

yang lebih strategis dan berpotensi 

untuk memberikan manfaat lebih 

besar bagi Indonesia menjadi modal 

yang baik dalam menjustifikasi 

perubahan sikap tersebut. Ke 

depannya, kerja sama bilateral 

seharusnya tidak lagi dilakukan 

secara sporadis, cenderung 

membuang energi dan waktu, 

namun tidak ada kejelasan target 

yang ingin diraih. 

Di tengah dinamika global yang 

mendera setiap negara di dunia, 

tak terkecuali Indonesia, Cetak Biru 

menjadi bukti bahwa Kementerian 

Keuangan merupakan institusi yang 

cepat tanggap dan responsif pada 

setiap peluang dan tantangan yang 

dihadapi.     
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|| Syahrir Ika *) 
   Sigit Setiawan *)

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Menimbang Untung Rugi  
Penyelesaian Sengketa  
Arbitrase Internasional

https://www.wealthmanagement.com
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https://www.wealthmanagement.com

S
ebagai negara yang sedang 

giat-giatnya membangun, 

Indonesia membutuhkan 

banyak modal (investasi). 

Untuk membangun infrastruktur 

selama periode 2014-2019, butuh 

investasi sekitar Rp5.000 triliun 

atau Rp1.000 triliun per tahun. 

Tentu modal dalam negeri (PMDN), 

termasuk anggaran pemerintah 

(APBN) tidak akan mencukupinya, 

sehingga dibutuhkan modal asing 

(PMA). 

Namun, menarik modal asing, 

apalagi bisa bertahan lama 

di Indonesia, bukan hal yang 

mudah. Ada banyak kondisi atau 

persyaratan yang diminta investor, 

misalnya mereka meminta adanya 

kepastian hukum dan investasi. 

Untuk itu, kebijakan publik harus 

dirancang dengan baik.   Pemerintah 

juga harus menjadi institusi publik 

yang dipercaya dan memiliki 

reputasi yang baik.   Langkah-

langkah strategis tersebut sudah 

dijalankan pemerintah dan berhasil 

menarik masuk modal asing. 

Singapura, Jepang, dan Tiongkok 

Korea Selatan, Amerika Serikat, 

dan Jerman adalah negara-negara 

yang paling banyak berinvestasi di 

Indonesia. 

Persoalannya, demi kepentingan 

nasional dan masyarakat banyak, 

pemerintah Indonesia sering 

mengeluarkan kebijakan yang 

berbenturan dengan perjanjian 

investasi internasional atau yang 

terkait investasi dengan negara-

negara mitra ekonomi. Kadangkala 

kebijakan nasional bersinggungan 

dengan kontrak proyek investasi 

sebelumnya antara pemerintah 

dan perusahaan investor asing 

(goverment-to-business), yang 

dinilai merugikan investor atau 

menghilangkan peluang keuntungan 

yang bisa mereka raih di masa 

datang. Salah satu contohnya 

adalah ancaman arbitrase dari 

PT Freeport International (PTFI), 

perusahaan tambang tembaga 

dan emas asal Amerika Serikat 

yang beroperasi di Timika, Irian 

Jaya. PTFI berkeberatan terhadap 

penerbitan aturan PP No.1/2017 

sebagai pelaksanaan dari UU 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Mineral dan Batubara (minerba). 

Dalam PP tersebut, PTFI diwajibkan 

mengubah status Kontrak Karya 

(KK)-nya menjadi Izin usaha 

Pertambangan Khusus (IUPK), yang 

ke depannya akan mengurangi 

kontrol Freeport McMoRan Ltd 

(perusahaan induk PTFI) terhadap 

PTFI. 

Perusahaan tambang asal AS ini 

juga berkeberatan dengan aturan 

divestasi sebesar 51 persen yang 

berbeda dengan hasil revisi KK 

pada tahun 1991 yang menetapkan 

divestasi hanya sebesar 30 persen. 

Bila negosisasi dengan pemerintah 

Indonesia tidak mencapai 

kesepakatan win-win solution, 

PTFI  mengancam akan membawa 

persoalan ini ke pengadilan 

arbitrase internasional (Ika, 2017). 

Persidangan antara investor dan 

pemerintah merupakan mekanisme 

yang ditempuh saat investor dan 

pemerintah suatu negara tidak 

mencapai titik temu dalam sengketa 

investasi investor asing di suatu 

negara tujuan investasi. Mekanisme 

ini disebut sebagai mekanisme 

investor-state dispute settlement 

(ISDS) atau penyelesaian sengketa 

investor dan pemerintah. 

Tulisan ini akan mengupas histori 

dan menakar untung rugi dari 

penyelesaian sengketa investor 

dan pemerintah (ISDS) dalam 

arbitrase internasional seperti 

International Centre for Settlement 

of Investment Disputes (ICSID). 

Berbagai contoh kasus sengketa 

yang melibatkan investor asing 

dengan pemerintah negara maju 

dan negara berkembang (termasuk  

Indonesia) akan dipaparkan. Kasus 

sengketa Indonesia dengan PTFI 

yang dapat diselesaikan tanpa harus 

melalui arbitrase internasional 

akan menjadi bahan penutup yang 

menarik guna pembelajaran yang 

baik ke depannya. 

Histori Mekanisme ISDS

Negara-negara mulai memasukkan 

mekanisme ISDS dalam perjanjian 

investasi internasional dengan 

negara mitra mereka di akhir 

1960-an dan awal 1970-an. Pada 

tahun 1990an, model perjanjian 

dengan mekanisme ISDS ini telah 

menjadi standar perjanjian investasi 

internasional. Investor asing 

yang tidak puas dengan kebijakan 

pemerintah negara tempat tujuan 

investasinya dapat mengajukan 

gugatan sengketa ke ICSID yang 

berkedudukan di New York. ICSID 

yang didirikan dan berkedudukan 

di bawah World Bank ini didirikan 

tahun 1966, dan saat ini telah 

beranggotakan 162 negara termasuk 

Indonesia.   

Sebelumnya, tanpa ISDS, investor 

asing dihadapkan pada dua opsi 

cara  mengambil kembali investasi 

miliknya jika  aset propertinya 

diambil alih atau jika investasinya 

diganggu oleh negara tempat 

investasinya berada (UNCTAD, 

2014). Opsi pertama adalah mencari 
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Beberapa Kasus ISDS di Dunia 

Tahun 1990-an, pemerintah 

Argentina digugat oleh perusahaan 

konglomerat Vivendi dari Perancis, 

setelah pemerintah  propinsi 

Tucuman, Argentina, menerbitkan 

kebijakan pembatasan harga yang 

dikenakan untuk layanan air dan 

limbah cair. Pemerintah Argentina 

kalah dan diwajibkan membayar 

ke Vivendi lebih dari US$ 100 juta 

(Provost dan Kennard, 2015). Pada 

tahun 2006, Ekuador membatalkan 

kontrak eksplorasi minyak 

dengan Occidental Petroleum 

yang bermarkas di Houston. Pada 

tahun 2012, setelah Occidental 

mengajukan gugatan di pengadilan 

investasi internasional, Ekuador 

diperintahkan untuk membayar $ 

1,8 miliar atau kurang lebih sama 

dengan anggaran kesehatan negara 

itu selama satu tahun. Ekuador 

telah mendaftarkan permintaan 

pembatalan keputusan tersebut.

El Salvador sedang mencoba untuk 

menangkis gugatan jutaan dolar 

yang diajukan oleh perusahaan 

pertambangan multinasional setelah 

negara kecil di Amerika Tengah 

menolak untuk membiarkannya 

menggali untuk emas. Gugatan 

itu diajukan pada tahun 2009 

oleh perusahaan Kanada, Pacific 

Rim - yang kemudian dibeli 

oleh perusahaan pertambangan 

Australia, OceanaGold.  

Perusahaan tersebut menyatakan 

bahwa pemerintah El Salvador 

telah mendorongnya untuk 

menghabiskan “puluhan juta 

dolar untuk melakukan kegiatan 

eksplorasi mineral”. Perusahaan 

dalam gugatannya menuduh bahwa 

ketika simpanan emas dan perak 

keadilan dengan mengajukan 

gugatan ke pengadilan lokal atau 

pengadilan administratif di negara 

tempat investasinya berada. 

Investor asing yang mencari 

ganti rugi dengan opsi pertama  

sering mengalami masalah 

akibat adanya perlindungan 

hukum dari pengadilan setempat 

atas kebijakan domestik yang 

dikeluarkan pemerintahnya. Hal 

ini mengingat pemerintah suatu 

negara berdaulat atas kebijakan 

dosmetik yang dikeluarkannya 

sepanjang kebijakan tersebut 

diperuntukkan bagi kepentingan 

nasional atau masyarakat banyak. 

Sistem pengadilan utamanya di 

negara berkembang pun kadang 

tidak independen - tidak steril 

dari intervensi pejabat atau tokoh 

politik.   

Jika opsi pertama tidak efektif, 

maka tersedia opsi kedua di mana 

investor asing berharap bantuan 

perlindungan diplomatik dari 

pemerintahnya. Opsi ini dapat 

menjadi senjata yang efektif 

manakala negara asal investor 

termasuk kelompok negara ‘kuat’ 

secara ekonomi, dan pertahanan 

dan keamanannya di dunia; terlebih 

lagi bila negara tersebut termasuk 

dalam kelompok negara adi daya 

seperti Amerika Serikat, Rusia, 

Inggris, Perancis, dan Tiongkok.    

Namun, tidak semua negara “kuat” 

bersedia melakukan intervensi 

demi kepentingan seorang investor 

yang berasal dari negaranya, jika 

ada pertimbangan dan kalkulasi 

kepentingan politis yang lebih 

besar. Investor dengan modal besar 

barangkali mampu mengarahkan 

kebijakan politik luar negeri 

negaranya, akan tetapi tidak 

demikian halnya dengan investor 

skala kecil, tentu sedikit  memiliki 

pengaruh politik untuk beroleh 

dukungan dari pertikaiannya di 

negeri orang. 

Jerman misalnya dikenal sebagai 

grandfather of investor-state 

arbitration (Provost dan Kennard,  

2015).  Pada akhir tahun 1950-

an, Jerman menjadi negara 

yang pertama kali  mencetuskan 

kewajiban tersedianya mekanisme 

investor-state dispute settlement 

dalam proposal investasi yang 

ditawarkan investor Jerman kepada 

negara berkembang. Jerman 

menyebut konsep perjanjian 

usulannya yang mengandung ISDS 

di dalamnya sebagai “international 

magna carta” – piagam 

internasional perlindungan hak-hak 

secara konstitusional untuk private 

investors. 

Pada tahun 1960-an, walau 

ditentang 21 negara anggotanya 

yang berasal dari kelompok negara 

berkembang, ide Jerman kemudian 

diadopsi oleh Bank Dunia melalui 

pembentukan ICSID.  Kelompok 

penentang meyakini bahwa 

mekanisme ISDS akan mengurangi 

kedaulatan negaranya. Sementara 

Bank Dunia meyakini bahwa ICSID 

menjadi mekanisme yang adil 

bagi para investor yang bersedia 

berinvestasi dan membantu 

perekonomian negara berkembang. 

Dengan investasi yang datang 

ke suatu negara akan tercipta 

lapangan kerja, mengalirnya 

pemasukan negara berupa pajak,  

dan masuknya teknologi. Kemudian 

sejak 1980-an, investor Jerman pun 

telah mulai mengajukan gugatan 

kepada belasan negara-negara 

berkembang seperti Ghana, Ukraine 

dan the Philippines ke ICSID.
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yang berharga ditemukan, dengan 

alasan politik pemerintah telah 

menahan izin yang diperlukan 

perusahaan untuk mulai menggali 

emas tersebut.

Gugatan perusahaan, dengan nilai 

klaim ganti rugi yang sebelumnya 

di atas US$ 300 juta, namun 

kini telah dikurangi menjadi US$ 

284 juta,  masih lebih besar dari 

jumlah total bantuan asing yang 

diterima El Salvador tahun lalu. 

El Salvador menolak dengan 

menyatakan bahwa perusahaan 

tidak hanya tidak memiliki izin 

lingkungan tetapi juga gagal 

membuktikan telah memperoleh 

hak atas banyak lahan di area 

yang ingin digali: banyak petani 

di wilayah utara Cabañas, yang 

merupakan kawasan penggalian, 

menolak menjual tanahnya. Rakyat 

El Salvador banyak pula menentang 

pertambangan emas, disebabkan 

kekhawatiran tercemarnya air 

akibat penggunaan sianida untuk 

memisahkan emas dari bijinya. 

Setelah kasus gugatan Occidental 

Petroleum di tahun 2012 yang 

berujung pada kewajiban Bolivia 

membayar ganti rugi sebesar US$ 

1.8 miliar, Bolivia membatalkan 

perjanjian internasional yang telah 

ditandatangani dengan negara-

negara lain yang memberi investor 

mereka akses ke pengadilan 

sengketa investor - negara ini. 

Tetapi keluar dari sistem ini tidak 

mudah dilakukan. Sebagian besar 

perjanjian internasional ini memiliki 

sunset clause, di mana ketentuan 

perjanjian tetap berlaku untuk 10 

atau 20 tahun lebih, bahkan jika 

perjanjian itu sendiri dibatalkan.

Pada tahun 2009, senjata Jerman 

dan negara-negara maju untuk 

memproteksi investor-investor asal 

negaranya di negara berkembang 

berbalik menghantam dirinya 

sendiri. Senjata ISDS yang 

dipergunakan untuk menggugat 

negara berkembang telah berbalik 

dipergunakan untuk menggugat 

negaranya sendiri. Kasus yang 

kontroversial bagi Jerman sendiri 

ini berada di Hamburg, dimana 

Jerman digugat oleh Vattenfall – 

sebuah perusahaan asal Swedia 

atas pelanggaran terhadap Energy 

Charter Treaty, sebuah perjanjian 

investasi multilateral yang diikuti 

oleh lebih dari 50 negara, termasuk 

Swedia dan Jerman. 

Penerbitan kebijakan yang 

ketat terkait lingkungan oleh 

pemerintah lokal Hamburg, Jerman 

dipandang Vatenfall selaku investor 

telah merugikan proyeknya di 

pabrik Moorburg Kraftwerk, 

yang berlokasi di Hamburg. 

Padahal, kebijakan pemerintah 

lokal Hamburg yang bertujuan 

melindungi kualitas air sungai dan 

ikan-ikan di Sungai Elbe ini, selain 

merupakan aspirasi masyarakat 

setempat, juga merupakan kebijakan 

umum European Commision yang 

wajib diterapkan oleh negara-

negara Uni Eropa. Gugatan ISDS 

kepada pemerintah  Jerman menjadi 

suatu ironi bagi pemerintah, 

pebisnis,   dan  masyarakat Jerman   

sendiri,   karena   terjadi   benturan 

antara regulasi (EU environmental 

law dan regulasi pemerintah                                    

daerah Hamburg) dan kesepakatan 

Energy Charter Treaty, yang 

berujung pada pembayaran 

kompensasi oleh pemerintah 

Jerman kepada Vattenfall. 

Vattenfall kemudian menggugat 

lagi, dalam kasusnya yang lain 

ke pemerintah federal Jerman 

atas kebijakannya yang kini 

menghapuskan dibolehkannya 

penggunaan energi nuklir. 

Gugatan dengan nilai klaim 

sebesar 4.7 miliar Euro dan kini 

masih berlangsung tentunya akan 

merampas uang pajak rakyat 

Jerman selama ini. 

Pemerintah Indonesia sendiri 

paling tidak telah menerima enam 

tuntutan dari investor asing dalam 

sengketa investasi investor dan 

pemerintah. Dari 6 sengketa di 

ICSID yang melibatkan Indonesia 

hingga 2016, hanya sengketa yang 

diajukan oleh Churcill Mining dan 

Planet Mining yang dimenangkan 

Indonesia pada pokok sengketa, 

sedangkan kasus gugatan Hesham 

Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi 

pemilik dari Bank Century berakhir 

dengan penolakan gugatan oleh 

ICSID. 

Kasus terbesar dalam jumlah 

tuntutan dan kompensasi yang 

harus dibayarkan secara tidak 

langsung oleh pemerintah Indonesia 

akibat kekalahan BUMN Pertamina 

adalah kasus Karaha Bodas. Walau 

kontrak komersial terjadi antar 

perusahaan, dan kasus gugatan 

diajukan ke pengadilan arbitrase 

internasional untuk komersial yang 

berada di luar ICSID, pada akhirnya 

pemerintah selaku pemegang saham 

BUMN Pertamina juga yang harus 

menanggung konsekuensinya.  

Kasus Karaha Bodas bermula saat 

Karaha Bodas Company (KBC) 

dan Pertamina menandatangani 

kesepakatan kerjasama investasi 

senilai US$ 264 juta pada tahun 

1994. Namun, gara-gara krisis 

ekonomi dan atas tekanan IMF, 

proyek tersebut dihentikan. KBC 

pun menuntut Pertamina di 
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pengadilan arbitrase komersial 

internasional di Swiss. Dalam 

keputusannya, arbitrase 

memenangkan KBC, dan Pertamina 

diminta membayar ganti rugi senilai 

US$ 261 juta. Putusan arbitrase ini 

diperkuat oleh pengadilan AS. Jika 

Pertamina tidak membayar ganti 

rugi, maka aset Pertamina diluar 

negeri termasuk di Bank of America 

akan dibekukan. Karaha Bodas 

Company (KBC) diketahui telah 

mencairkan dana milik Pertamina 

di Bank of America setelah menang 

sengketa di Pengadilan New York 

Maret 2007. KBC sebenarnya sudah 

mendapat izin pengadilan untuk 

mencairkan dana itu sejak Maret 

2007 (detik.com). 

Manfaat Mekanisme ISDS 

Tujuan awal keberadaan ISDS dalam 

perjanjian investasi antarnegara 

sebenarnya dilandasi niat baik. 

Dengan pengakuan skema ISDS 

ini diharapkan tercipta forum 

pengadilan yang independen, tidak 

memihak dan adil bagi investor dan 

pemerintah, yang tidak membawa 

beban muatan politik dan mampu 

fokus pada masalah hukum yang 

disengketakan. Investor tidak harus 

direpotkan menghadapi pengadilan 

lokal yang dikhawatirkan 

tidak netral ataupun berupaya 

meyakinkan pemerintah negaranya 

untuk turun tangan membantu 

dalam suatu misi diplomatik. Negara 

kecil yang memiliki bargaining 

power yang rendah dalam diplomasi 

internasional juga tidak perlu 

dipusingkan dengan tekanan dan 

lobi politik negara ‘kuat’ dari tempat 

investor asing berasal.

Sebagian besar perjanjian 

investasi internasional dan 

kesepakatan perdagangan bebas 

memberi investor asing hak 

untuk mengaktifkan sistem ISDS 

(penyelesaian sengketa investor-

negara), jika ingin melawan  

keputusan pemerintah yang 

berdampak pada investasi mereka. 

Di Eropa, sistem ini telah menjadi 

titik pelik dalam negosiasi mengenai 

kesepakatan Transatlantic Trade 

and Investment Partnership (TTIP) 

yang kontroversial. TTIP merupakan 

usulan kemitraan ekonomi antara 

Uni Eropa dan AS, yang bila 

perundingannya tuntas dan telah 

disepakati, akan menjadikannya 

kesepakatan yang luas cakupan 

dan kekuatannya sulit ditandingi di 

masa depan. Baik Prancis maupun 

Jerman telah menyatakan bahwa 

mereka ingin akses ke penyelesaian 

sengketa investor-negara (ISDS) 

dihapus dari perjanjian TTIP yang 

saat ini sedang dibahas.

Selain itu, beberapa ahli hukum 

(seperti Prof. Hikmahanto dari UI) 

dan peneliti (seperti Ina Primiana 

dari LP3E Kadin) bahkan telah 

memberikan saran yang cukup 

ekstrim kepada pemerintah 

Indonesia untuk keluar saja dari 

keanggotaan ICSID Bank Dunia. 

Saran ini bukan tanpa dasar. 

Mekanisme ISDS seringkali menjadi 

wadah ‘’akal-akalan’’ para ‘’investor 

nakal’’ yang membuat perkara ke 

majelis arbitrase internasional 

tersebut. (Birdieni dan Kiansantang, 

2014).  

Dengan ketidakikutsertaan dalam 

ICSID, Indonesia bisa bebas dari 

masalah gugatan hukum yang 

diajukan investor di forum tersebut. 

Langkah ekstrim keluar dari ICSID 

telah dilakukan oleh beberapa 

negara Amerika Latin yakni Bolivia, 

Ekuador, dan Venezuela. Walau 

dalam dua dari enam kasus ISDS 

Indonesia menang, dalam kasus 

yang paling singkatpun Indonesia 

mesti membayar  biaya kompensasi 

(seperti pengacara) yang tentunya 

tidak sedikit dalam proses sidang 

tersebut.

Fakta lain menunjukkan bahwa 

kelompok negara berkembang 

menghadapi potensi klaim dan 

kerugian finansial yang besar akibat 

sengketa investasi internasional 

lebih besar dibandingkan negara 

maju. Kajian Gallagher dan 

Shrestha (2011) mendapati bahwa 

negara berkembang menghadapi 

jumlah klaim yang lebih banyak 

dibandingkan negara maju. Negara 

berkembang juga menghadapi 

opportunity cost yang jauh lebih 

tinggi akibat kekalahan  dalam 

sengketa investasi internasional 

dibandingkan negara maju. Rata-

rata putusan denda finansial yang 

harus dibayar negara berkembang 

akibat kekalahannya adalah USD 99 

sen per kapita. Bandingkan dengan 

negara maju dengan anggaran 

pemerintah yang berlipat, hanya 

harus membayar denda finansial 

sebesar USD 12 sen per kapita.  

Sejak tahun 2000, lebih dari 

separuh jumlah negara di dunia 

telah menerima tuntutan hukum 

yang diajukan ratusan investor 

asing. Para investor asing 

berpandangan bahwa tindakan 

dan kebijakan pemerintah  telah 

menyebabkan kerugian di pihak 

mereka. Para investor telah 

menggunakan sistem ISDS tidak 

hanya untuk menuntut kompensasi 

atas dugaan pengambilalihan 

tanah dan pabrik, tetapi juga atas 

sejumlah besar tindakan kebijakan 

pemerintah, termasuk regulasi 

terkait lingkungan dan sosial, yang 

mereka katakan melanggar hak-hak 

mereka.
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Perusahaan multinasional telah 

menggugat tidak hanya untuk 

mendapatkan kembali dana yang 

telah mereka investasikan, tetapi 

juga untuk dugaan kehilangan laba 

dan kehilangan “pengharapan laba 

di masa depan”. Sistem arbitrase 

investor-negara awalnya diciptakan 

dengan niat baik, akan tetapi dalam 

prakteknya telah dimanfaatkan 

untuk niat dan tujuan buruk. Jika 

negara tidak membayar setelah 

keputusan arbitrase ISDS yang 

memenangkan investor asing, aset 

negara menjadi sasaran penyitaan 

di hampir setiap negara di dunia. 

Secara rata-rata, satu dari tiga kasus 

yang diselesaikan di ICSID berakhir 

dengan penyelesaian sengketa, 

yang walau nilainya sering tidak 

diungkapkan secara rinci, berujung 

pada keuntungan yang sangat besar 

bagi investor (Provost dan Kennard, 

2015).

Hal yang dikhawatirkan adalah 

kedaulatan suatu negara untuk 

mengatur dalam wilayah 

kedaulatannya menjadi hilang 

karena investor asing dapat 

memaksa pemerintah untuk 

mengubah hukum untuk 

membahagiakan investor tersebut. 

Di sisi lain, hal ini bertentangan 

dengan prinsip kesetaraan di 

depan hukum (equality before the 

law) dan prinsip keadilan (fairness) 

karena sebagian besar investor 

lainnya, baik asing maupun 

domestik, bersedia tunduk dan taat 

terhadap hukum dan regulasi yang 

ditetapkan di negara tersebut. 

Penutup - Catatan Untuk 
Indonesia 

Beberapa manfaat dan konsekuensi 

ISDS sebagaimana uraian di atas, 

perlu dijadikan catatan bagi para 

pemangku kepentingan dan pihak 

pengambil kebijakan di Indonesia 

untuk dipertimbangkan jalan keluar 

terbaiknya. Suatu langkah kebijakan 

yang matang dan terukur perlu 

diambil agar keuangan negara 

terhindar dari petaka ISDS yang 

mengintai dari investasi asing yang 

sebenarnya didambakan.

Hal positif dari kesadaran akan 

nyatanya potensi petaka ISDS 

adalah pemerintah Indonesia 

tidak ingin ke depannya hanya 

berpangku tangan menerima 

potensi ancaman ISDS. Menyadari 

kelemahannya, dalam rangka 

mengurangi gugatan yang masuk 

ke ICSID terhadap Indonesia 

berdasarkan perjanjian investasi 

bilateral/Bilateral Investment 

Agreement (BIT), pemerintah 

Indonesia akhirnya mulai 

membenahi ketentuan-ketentuan 

BIT yang dianggap merugikan 

Indonesia. 

Pemerintah tidak mengambil 

langkah kebijakan yang keras 

seperti beberapa negara Amerika 

Latin, karena dipandang akan 

mengucilkan peran Indonesia di 

pentas diplomasi dan hubungan 

ekonomi internasional. Di tengah 

berbagai opsi kebijakan yang 

mungkin, Indonesia memilih 

arus kebijakan yang lebih lunak 

yakni dengan cara meminta 

revisi, memutuskan atau bahkan 

melakukan moratorium terhadap 

penandatanganan BIT baru. 

Apa yang dilakukan Indonesia 

dalam kebijakan divestasi saham 

PTFI melalui negosiasi yang 

saling menguntungkan dengan 

mengutamakan kedaulatan 

Indonesia dalam sumber daya 

mineral, merupakan salah satu 

solusi yang konstruktif.

Hal yang dikhawatirkan 
adalah kedaulatan 
suatu negara untuk 
mengatur dalam 
wilayah kedaulatannya 
menjadi hilang 
karena investor asing 
dapat memaksa 
pemerintah untuk 
mengubah hukum 
untuk membahagiakan 
investor tersebut. 

‘‘
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Indonesia kini tengah merumuskan 

model perjanjian investasi 

bilateral tersendiri untuk dibawa 

ke meja perundingan. Ke dalam, 

di samping pengkajian BIT, perlu 

juga dilakukan pengkajian secara 

seksama terhadap bentuk-bentuk 

perjanjian investasi lainnya yang 

berdampak kepada pemerintah 

secara langsung (antara lain melalui 

BIT, FTA, Konvensi ICSID) maupun 

tidak langsung (antara lain melalui 

kontrak komersial BUMN dan 

perusahaan investor asing). 

Tentunya dibutuhkan tim legal 

yang tangguh, waktu, keahlian, 

ketekunan dan ketelitian untuk 

mengkaji dan menyusun model 

perjanjian. Dan nantinya setelah 

berada di meja perundingan, 

dibutuhkan kajian dan kepiawaian 

tim perunding untuk mencapai kata 

kesepakatan yang menguntungkan 

bagi para negara yang berunding. 

Kesemuanya tidak mudah di 

tahap awal ini, begitu pula 

pada saat proses dan finalisasi 

hasil perundingan nantinya. 

Selanjutnya, tetap dibutuhkan 

kajian-kajian lanjutan yang baik 

untuk mendukung semua proses 

tersebut. Oleh sebab itu, melihat 

kondisi yang ada tidak dapat 

dipungkiri Indonesia membutuhkan 

lebih banyak keahlian dan 

talenta-talenta terbaik di bidang 

hukum internasional yang dapat 

melindungi negara dari berbagai 

ancaman tersembunyi dalam 

perjanjian-perjanjian internasional 

yang terkait ekonomi, investasi dan 

perdagangan. 

Cara Indonesia untuk melakukan 

divestasi saham PTFI tanpa diikuti 

upaya PTFI untuk mengajukan 

gugatan hukum ke arbitrase 

internasional, merupakan sebuah 

pembelajaran bahwa pemerintah 

memiliki skema yang tepat dalam 

penyelesaian sengketa antara 

Pemerintah Indonesia dengan 

perusahaan asing asal AS itu. 

Ada tiga pelajaran yang saling 

berkait.  Pertama, harus ada 

keberanian pimpinan negara 

(Presiden) untuk mengambil 

keputusan dengan dan atas nama 

rakyat Indonesia. Sumber daya 

alam harus digunakan sebanyak-

banyaknya untuk kesejahteraan 

rakyat Indonesia. Kedua, strategi. 

Ini dimulai dengan merubah 

status izin pertambangan, dari 

Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK. 

Setelah statusnya berubah menjadi 

IUPK, di mana posisi pemerintah 

Indonesia sebagai pemberi izin 

tidak lagi sejajar, melainkan di atas, 

pemerintah kemudian mewajibkan 

PTFI membangun smelter di dalam 

negeri dan melakukan divestasi 51 

persen saham kepada pemerintah 

RI. Ketiga, menentukan perhitungan 

yang matang tentang segala aspek 

mulai baik dari sisi teknis dan 

finansial maupun ekonomi dan 

politik. Keempat, tim perunding 

yang handal merupakan salah satu 

strategi kunci dalam menentukan 

keberhasilan perundingan. 

Sebagaimana dikatakan Damos, 

Dirjen Hukum dan Perjanjian 

Internasional Kemlu, tim perunding 

tidaklah hanya mumpuni dalam 

berdiplomasi, namun juga mesti 

mumpuni dalam bidang hukum 

dan ketrampilan negosiasi. And last 

but not least, posisi dan kompetensi 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati yang merupakan 

ketua tim perunding yang diberi 

kewenangan  untuk mengawal 

divestasi 51 persen saham PTFI 

kepada Indonesia, merupakan 

faktor kunci sukses tersendiri
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H
ubungan RI-

Amerika Serikat (AS) 

telah terbina sejak 

sebelum Proklamasi 

Kemerdekaan RI tahun 1945. Secara 

resmi, hubungan diplomatik kedua 

negara ditandai dengan pembukaan 

Kedutaan Besar di masing-masing 

negara. Tanggal 28 Desember 1949, 

AS membuka Kedutaan Besar di 

Jakarta dan menunjuk Duta Besar 

AS pertama untuk Indonesia, 

Horace Merle Cochran. Tanggal 20 

Februari 1950, Indonesia menunjuk 

Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta 

Besar RI pertama untuk AS.

Hubungan ekonomi antara Indonsia 

dengan Amerika Serikat (AS) 

kurang berkembang dibandingkan 

dengan hubungan ekonomi AS 

dengan negara tetangga Indonesia, 

seperti Singapura dan Australia. 

Akibatnya, Indonesia dan AS 

kurang mengembangkan potensi-

potensi ekonomi diantara keduanya. 

Upaya peningkatan hubungan 

kedua belah pihak muncul 

dalam beberapa tahun terakhir 

karena dorongan Duta Besar 

Indonesia yang baru dan upaya 

AS untuk mencari pasar lebih 

besar dalam rangka pemulihan 

krisis ekonominya. Pada bulan 

November 2010 pemimpin kedua 

negara menandatangani the US-

Indonesia Compherensive Partnership 

Agreement (US-Indonesia CPA) 

yang merupakan komitmen jangka 

panjang kedua negara untuk 

meningkatkan dan memperdalam 

hubungan bilateral. Salah satu 

sektor yang menjadi fokus kerja 

sama adalah sektor ekonomi.

Upaya Pemerintah Indonesia 

dan AS lainnya dalam rangka 

meningkatkan hubungan ekonomi 

adalah melalui pembentukan 

beberapa forum untuk memfasilitasi 

dialog dan kerjasama ekonomi 

diantara kedua negara. Forum 

dan insiatif tersebut terdiri atas: 

US-Indonesia Trade and Investment 

Dialogue, Commercial Dialogue, 

dan Overseas Private Investment 

Corporation (OPIC). Selain itu, 

Indonesia menjadi satu dari negara 

fokus ekspor AS yang tercantum 

dalam National Export Initiatives 

(NEI), dan AS menyelenggarakan 

Global Entrepreneurship Program 

(GEP) untuk mendorong wirausaha 

di Indonesia dan United States Trade 

Pasang Surut Hubungan Dagang 
Indonesia-AS

|| Makmun *)

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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and Development Agency (USTDA) 

Geothermal Development untuk 

mendorong kerja sama energi.

Dalam, hubungan dagang, per mei 

2018 AS merupakan mitra dagang 

terbesar ketiga bagi Indonesia 

setelah Cina dan Jepang. Akan 

tetapi diantara negara-negara Asia 

Pasific, impor AS dari Indonesia 

mendudukui peringkat ketujuh. 

Sedangkan apabila dilihat dari 

impor AS dari seluruh dunia impor 

dari Indonesia mendudukuki 

urutan ke-24. Impor terbesar dari 

Indonesia adalah alas kaki, karet 

dan pakaian jadi. 

Meski impor AS dari Indonesia 

sangat kecil, Presiden Amerika 

Serikat (AS) Donald Trump memberi 

warning perang dagang ke Indonesia 

terkait hubungan dagang. AS 

saat ini tengah mengevaluasi 124 

produk asal Indonesia yang selama 

ini diberi perlakuan khusus.  

Dari 124 produk asal Indonesia 

yang sedang direview, diantaranya 

kayu plywood, cotton, udang,  

kepiting dan lain sebagainya. Nilai 

ekspor produk-produk tersebut 

sebenarnya tidak terlalu besar. 

Berdasarkan data statistik, pada 

tahun 2015, ekspor kayu plywood 

ke AS mencapai US 218,9 juta, 

peringkat ketiga setelah Jepang 

dan Tiongkok. Ekspor kepiting dan 

kerang mencapai US 31,12 juta, 

menduduki peringkat ke 3 setelah 

Tiongkok dan Italia. Ekspor dan 

udang mencapai US 745,27 juta, 

menduduki peringkat pertama, 

sedangkat peringkat selanjutnya 

adalah Jepang dan Tiongkok. 

Sementara itu, ekspor cotton 

nilainya tidak tercatat pada Badan 

Pusat Statistik.

Motif Perang Dagang

Hubungan ekonomi yang dibina 

antara Indonesa-AS yang antara 

telah dijalin melalui pembentukan 

beberapa forum nampaknya 

dinodai oleh AS melalui warning 

Donald Trump bagi Indonesia agar 

berhati-hati terkait hubungan 

dagang antar kedua negara. Trump 

sudah memberi warning mengenai 

beberapa aturan mengenai skema 

generalized system of preferences 

(GSP) yang selama ini dinikmati 

kepada Indonesia akan dicabut.

Pertanyaannya adalah apakah motif 

yang melatarbelakangi pencabutan 

skema GSP kepada Indonesia? 

Apakah disebabkan karena neraca 

perdagangan AS dengan Indonesia 

defisit ataukah untuk melindungi 

industri serupa di dalam 

negeri?. Bila kita tengok negara 

pergadangan AS dengan mitra 

dagang, berdasarkan data yang 

dipublish oleh US Trade, US hampir 

mengalami defisit perdagangan 

dengan negara mitra, kecuali 

Belgia, Belanda, United Kingkom, 

Singapura, Hongkong, negara-

negara Central America, Norwegia 

dan Mesir. Apabila motif perang 

dagang adalah masalah defisit 

perdagangan, maka kemungkinan 

besar skema GSP kepada negara-

negara mitra yang tidak defisit 

tidak akan dicabut.

Menurut The Administration 

Trump,  pencabutan skema GSP 

diperlukan untuk melindungi 

keamanan nasional dan kekayaan 

intelektual bisnis AS. Jika motif 

ini yang melatar belakangi, kenapa 

pencabutan skema GSP juga 

diberlakukan kepada negara lain 

seperti Indonesia? Nampaknya 

alasan ini terlalu mengada-ada.

Selain melindungi keamanan 

nasional dan kekayaan intelektual,  

Trump telah berulang kali 

menyatakan keinginan untuk 

mengecilkan defisit perdagangan 

AS dengan China dan melindungi 

bisnis Amerika dari undercut oleh 

produsen China. Nampaknya alasan 

ini lebih masuk akal. Selain dengan 

China, AS juga akan mengurangi 

defit perdagangan dengan negara-

negara mitra lainnya. Melalui 

skema GSP, Indonesia menerima 

manfaat dalam bentuk surplus 

perdagangan sekitar US$ 9,5 miliar 

dengan AS. 

Begitu juga dengan negara-negara 

lain yang mengalami surplus 

perdagangan dengan AS mungkin 

disebabkan karena adanya skema 

GSP. Skema ini menyediakan 

keuntungan berbeda-beda bagi 

negara penerima, terdiri atas 

kategori A (berlaku bagi seluruh 

negara penerima), kategori A* 

(mengecualikan negara penerima 

tertentu) dan kategori A+ 

(diperuntukkan khusus bagi negara 

miskin (Least Developed Countries/

LDCs). Jika ini yang terjadi, maka 

hampir semua negara mitra dagang 

AS akan menjadi target.

Indonesia dan AS sedang 

mengupayakan hubungan diplomasi 

membahas mengenai masalah 

pencabutan special treatment tarif, 

karena apabila dicabut, maka bea 

masuk ekspor produk Indonesia 

ke AS lebih mahal. Sekiranya 

diplomasi gagal, maka yang dapat 

diberlakukan Indonesia adalah 

mengalihkan ekspor produk-produk 

yang dicabut skema GSP nya ke 

nagara-negara tujuan ekspor yang 

berpotensi besar seperti ke China 

dan Jepang untuk produk-produk 

playwod, udang, kepiting dan cotton 

yang menjadi target AS.  
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*) Kepala Subbidang Kelembagaan APEC, BKF, Kementerian Keuangan

|| Risnandar *)

Kerja Sama Pembangunan  
Internasional, Single Agency  
dan Kebijakan Fiskal 

I
ndonesia terus berupaya 

meningkatkan partisipasinya 

dalam kerja sama 

pembangunan internasional 

(KPI). Partisipasi Indonesia 

dalam KPI setidaknya tercermin 

dalam berbagai komitmen 

dan keterlibatan. Diantaranya 

pengiriman bantuan beras kepada 

India yang dilanda bencana 

kelaparan (1946), komitmen Kerja 

Sama Selatan-Selatan (KSS) pada 

Konferensi Asia Afrika (1955), serta 

komitmen Kerja Sama Selatan-

Selatan dan Triangular (KSST) 

dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) tahun 2005-2025. Upaya 

peningkatan komitmen dan 

partisipasi terbaru Indonesia dalam 

KPI adalah melalui pendirian Single 

Agency  yang akan memainkan 

peran penting KPI Indonesia. 

Keberadaan Single Agency Indonesia 

dirasa perlu untuk menopang 

dan meningkatkan partisipasi KPI 

Indonesia, mengingat dinamika 

pembangunan internasional saat 

ini.

Dinamika pembangunan 

internasional telah mengalami 

pergeseran paradigma. Sebelumnya 

(paska Perang Dunia II), KPI 

cenderung kurang memberikan 

rasa kepemilikan kepada pengampu 

dan pemangku kepentingan di 

negara penerima dikarenakan lebih 

berorientasi kepada kepentingan 

negara pemberi bantuan. Selain 

itu, paradigma pembangunan 

internasional bersifat tradisional 

dengan menekankan lebih kepada 

investasi modal dan kebijakan 

semata, dengan aktor internasional 

yang terbatas. 

Dinamika KPI dan Partisipasi 
Indonesia 

Saat ini, paradigma pembangunan 

internasional mencakup berbagai 

aktor-aktor internasional dan 

perspektif pembangunan, dengan 

menekankan akuntabilitas dan 

berorientasi kepada hasil, namun 

belum disertai dengan tata kelola 

yang kuat (Marshall, 2014). Gagasan 

pembangunan yang berkembang 

dan meluas, meliputi berbagai 

aspek sosial dan ekonomi turut 

mempengaruhi proses perubahan 

paradigma KPI. KPI dipandang lebih 

dari sekadar mewakili kepentingan 

ekonomi dan diplomasi. Selain 

menuntut peningkatan pengelolaan 

KPI dari aktor-aktor internasional 

yang ada, pergeseran paradigma 

KPI juga menyebabkan munculnya 

instrumen-instrumen baru yang 

lebih dari sekadar bantuan teknis, 

seperti misal kerangka kemitraan 

strategis dan/atau program 

reformasi struktural.

Upaya Indonesia sendiri untuk 

meningkatkan partisipasi KPI-

nya memiliki tantangan dan 

risiko, dimulai dari aspek 

kelembagaan, aspek regulasi, aspek 
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penganggaran dan pendanaan. Saat 

ini, pelaksanaan KPI Indonesia 

cenderung terfragmentasi antar 

kementerian/lembaga, bersifat 

responsif, dan belum optimal. Upaya 

peningkatan pelaksanaan KPI 

Indonesia ini juga belum dipayungi 

oleh peraturan yang kuat serta 

memiliki risiko menyalahi proses 

bisnis yang ada. 

Di sisi lain, proses penganggaran 

menuntut pelaksanaan KPI 

yang akuntabel, demi hasil 

dan tujuan yang absah untuk 

dipertanggungjawabkan. Selain 

itu, sebagian besar pendanaan 

pelaksanaan KPI Indonesia 

berasal dari APBN. Sehingga, 

Standar Biaya Masukan (SBM) 

yang digunakan tidak mencakup 

seluruh pemenuhan kebutuhan 

yang diperlukan dalam mendukung 

KPI Indonesia. Misalnya, biaya 

seperti asuransi peserta dan biaya 

pengiriman tenaga ahli ke luar 

negeri dalam jangka waktu lama 

(dalam rangka KPI), tidak dapat 

dipenuhi dengan menggunakan 

SBM. Untuk itu, respon kebijakan 

yang tepat sangat diperlukan 

untuk mengatasi isu-isu di atas 

dan sekaligus mampu menopang 

peningkatan keterlibatan Indonesia 

dalam pembangunan internasional.

Single Agency: Peningkatan 
Tata Kelola dan Kapasitas KPI 
Indonesia

Dengan berdirinya Single Agency, 

diharapkan akan menjawab 

permasalahan yang selama 

ini menjadi hambatan bagi 

pelaksanaan KPI Indonesia 

sekaligus membawa peningkatan 

KPI Indonesia. Peningkatan tersebut 

setidaknya dapat dilihat dari dua 

sisi, peningkatan kapasitas dan 

peningkatan akuntabilitas.

Peningkatan Kapasitas dari 
Aspek Kelembagaan

Kapasitas KPI Indonesia akan 

meningkat melalui peningkatan 

aspek kelembagaan dengan 

terhimpunnya pengelolaan isu-isu 

dan knowledge KPI yang terpencar 

di berbagai lembaga/kementerian. 

Hal ini akan memfokuskan 

sekaligus menyederhanakan proses 

bisnis dari KPI Indonesia. Selain 

itu, Single Agency sebagai suatu 

lembaga yang membawa satu 

nama tersendiri (tidak mewakili 

lembaga/kementerian manapun), 

sehingga berpotensi menguatkan 

dan menyederhanakan jejaring 

(konektivitas) KPI Indonesia dengan 

aktor KPI lainnya, seperti Bank 

Dunia, Organisation for Economic 

Co-operation and Development 

(OECD), dan juga United Nations 

Development Programme (UNDP).

Kerja sama Single Agency 

dengan institusi pembangunan 

internasional tersebut juga 

akan lebih optimal, dikarenakan 

kesamaan pemahaman dan 

pandangan dalam hal kebijakan 

pembangunan, pembiayaan 

dan akuntabilitas. Peningkatan 

kapasitas juga secara otomatis akan 

memperkuat reputasi Indonesia 

yang akan memperluas pilihan 

metode dan mitra kerja sama 

yang ada. Peningkatan tersebut 

akan membuat pengelolaan KPI 

menjadi lebih efektif dan efisien, 

tanpa harus memperpanjang rantai 

koordinasi yang ada.

Peningkatan Akuntabilitas 
dalam Kerangka Kebijakan 
Fiskal

Telah disinggung sebelumnya 

bahwa pergeseran paradigma KPI 

telah memperluas penggunaan 

instrumen kerja sama yang ada, 

termasuk salah satunya adalah 

kebijakan fiskal. Partisipasi 

Indonesia dalam KPI melalui 

kebijakan fiskal setidaknya dapat 

dilihat dari bingkai fair growth. 

Fair growth sendiri merupakan 

prioritas Menteri Keuangan saat 

ini (Sri Mulyani Indrawati) yang 

didefinisikan sebagai pertumbuhan 

yang hasilnya ikut dirasakan oleh 

lapisan masyarakat yang paling 

membutuhkan (Durán, 2015; 

Wirayani & Samboh, 2016). Dalam 

konteks ini, KPI merupakan wadah 

Indonesia untuk melaksanakan 

pembangunan dan menghasilkan 

pertumbuhan yang tidak hanya 

eksklusif bagi Indonesia, namun 

juga bermanfaat bagi masyarakat 

internasional. Dengan mulai 

diakuinya peran Indonesia dalam 

pembangunan internasional, Single 

Agency sebagai suatu wahana bagi 

KPI Indonesia, juga memberikan 

daya dorong peningkatan 

kesejahteraan bagi masyarakat 

internasional, termasuk di 

dalamnya Indonesia sendiri. 

Melalui Single Agency, ide-ide dan 

knowledge pembangunan yang 

terdapat dalam kerangka kebijakan 

fiskal, khususnya terkait dengan 

reformasi struktural, akan lebih 

mudah dikelola dan digunakan 

dalam KPI untuk menghasilkan 

manfaat kerja sama pembangunan 

yang saling menguntungkan. 

Kebijakan fiskal mencakup elemen-

elemen penting yang berperan dan 

terkait dalam ranah-ranah atau 

ruang kebijakan lainnya, seperti 

pendidikan, kesehatan, dan lain-

lain. Prinsip-prinsip pengelolaan 

fiskal yang terarah, tepat sasaran, 
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implementasi kebijakan fiskal 

dalam pencapaian fair growth, 

keberlangsungan KPI Indonesia 

melalui Single Agency, pada 

prosesnya akan menghasilkan 

knowledge tersendiri yang 

bermanfaat dan bisa direplikasi. 

Perlu diingat bahwa hal ini juga 

merupakan modal (potensi dan 

peluang) bagi Indonesia, untuk 

mengamplifikasi KPI-nya dengan 

melibatkan berbagai aktor KPI 

(publik dan swasta) dalam berbagai 

aktivitas KPI yang bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang terlibat. Secara 

khusus, manfaat tersebut bagi 

Indonesia adalah terpenuhinya 

kepentingan (ekonomi) Indonesia. 

Melalui keberadaan Single Agency, 

Indonesia diharapkan mampu 

menghasilkan manfaat kerja sama 

yang holistik dalam pelaksanaan 

KPI. Indonesia harus mencapai lebih 

dari sekedar partisipasi, berupa 

keterlibatan dalam membangun 

kesejahteraan dan penyelesaian 

isu-isu lain pada masyarakat 

internasional. Indonesia harus 

memberikan capaian pembangunan 

internasional dan di satu sisi 

menguatkan identitas Indonesia 

dalam bentuk peningkatan kerja 

sama yang saling menguntungkan 

(strategis). 

Single Agency dengan fitur-fiturnya 

seperti instrumen, knowledge dan 

metodenya, memiliki posisi strategis 

dalam pelaksanaan KPI Indonesia. 

Indonesia harus jeli dalam melihat 

peluang kemitraan strategis dengan 

adanya Single Agency. Kemitraan 

strategis akan memberikan 

manfaat berkelanjutan bagi aktor 

internasional yang terlibat dalam 

berbagai kerangka kerja sama 

yang luas dan erat. Namun perlu 

ditekankan bahwa seperti KPI 

pada umumnya, hasil KPI tidak 

akan muncul dalam waktu singkat 

(minimal 3 tahun pada praktiknya) 

dan KPI sendiri menyerap 

pendanaan yang tidak murah.

Seiring waktu, pengelolaan yang 

baik disertai dengan perencanaan 

kemitraan strategis yang 

tepat, akan membangun Single 

Agency yang mengakumulasi 

knowledge pembangunan yang 

mumpuni, mencakup berbagai 

instrumen dan metode KPI 

yang beragam. Hal ini menjadi 

modal untuk menghasilkan kerja 

sama (integrasi) yang saling 

menguntungkan bagi Indonesia 

dan mitra (negara/organisasi) 

pembangunan internasional. 

Modal yang melibatkan 

berbagai instrumen dan aktor 

internasional, secara khusus 

termasuk Kementerian Keuangan 

dengan berbagai instrumen yang 

melekat padanya.

Resensi
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Perspective: What does inclusive 
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Development Governance. In T. G. 
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dan mengutamakan prinsip kehati-

hatian serta mampu mencakup 

banyak aktor KPI, perspektif 

dan dimensi pembangunan 

yang ada, akan menghasilkan 

suatu proses yang mendukung 

terbangunnya akuntabilitas yang 

kuat. Hal ini dikarenakan pola 

penyusunan kebijakan fiskal yang 

menuntut akuntabilitas (tuntutan 

atau orientasi hasil) yang jelas 

terhadap pengampu dan pemangku 

kepentingan yang terlibat, 

khususnya keterlibatan dalam KPI. 

Sebagai tambahan, akuntabilitas 

dari pelaksanaan KPI Indonesia 

juga akan lebih tertata dan jelas. 

Single Agency sebagai suatu 

lembaga akan memiliki program 

kerja KPI yang terukur dan 

terstruktur. Hal ini dilengkapi 

dengan proses penganggaran yang 

lebih leluasa dan disertai dengan 

pertanggungjawaban yang absah, 

karena memiliki kejelasan target 

dan dapat dievaluasi dengan 

seksama. Proses bisnis dari Single 

Agency yang direncanakan sebagai 

Badan Layanan Umum (BLU) juga 

memberikan fitur berupa skema 

pendanaan yang luas, serta metode 

belanja yang lebih fleksibel dan 

bersifat langsung. Pemerintah 

sendiri telah mengalokasikan dana 

sebesar Rp1 triliun pada APBN 

2018 sebagai modal awal dana 

bergulir (bukan dana siap pakai) 

yang manfaatnya akan digunakan 

untuk mendanai pelaksanaan KPI 

Indonesia.

Kemitraan Strategis: Pemosisian 
Single Agency dan Instrumen 
Kebijakan Fiskal

Selain akuntabilitas dan 
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                                                        *) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Vietnam, Pesaing  
Tangguh TPT  Indonesia
|| Ragimun *)

I
ndustri tekstil dan produk tekstil (TPT) 

mempunyai peranan penting bagi perekonomian 

Indonesia. Industri TPT Indonesia merupakan 

industri strategis yang sudah lama menjadi 

andalan untuk mendorong  perekonomian. Selama 

ini industri TPT berperan meningkatkan ekspor 

non migas, meningkatkan devisa negara, 

menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat serta menciptakan 

lapangan pekerjaan. Selain itu, industri 

ini juga berperan mendukung pemenuhan 

kebutuhan sandang nasional.  

textiletoday.com.bd



WARTA FISKAL | EDISI  #6/2018
21

ANALISIS

Saat ini industri TPT masih 

mempunyai prospek pasar ekspor 

yang menjanjikan walaupun 

persaingan sangat ketat terutama di 

antara negara ASEAN.  Berdasarkan 

pangsa pasar (market share) negara 

pengekspor TPT dunia, Indonesia  

merupakan negara pengekspor 

tekstil nomor 10 dengan market 

share 1,5 persen masih di bawah 

Vietnam yang sebesar 1,6 persen. 

Demikian juga pengekspor produk 

pakaian jadi dengan pangsa pasar 

sebesar 1,6 persen masih di bawah 

Vietnam   yang sebesar 3,9 persen.  

Menurut data Asosiasi Pertekstilan 

Indonesia (API) jumlah pabrik tekstil 

di Indonesia meningkat sebanyak 

30 unit dari 2.886 pabrik menjadi 

2.916 (data 2017). Saat ini Indonesia 

merupakan salah satu pemasok TPT 

yang mampu memenuhi 1,8 persen 

kebutuhan dunia dengan nilai 

ekspor mencapai  12,46 miliar dollar 

US atau setara dengan 10,7 persen 

dari total ekspor non migas. 

Salah satu faktor untuk 

memenangkan pasar adalah 

dengan terus meningkatkan 

daya saing. Untuk itu berbagai 

program telah disiapkan oleh 

pemerintah untuk memberi arah 

bagi pengembangan industri 

nasional sebagaimana program 

Kebijakan Industri Nasional (KIN), 

Rencana Strategis (Renstra), 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) maupun dalam 

Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP). Memang, industri 

TPT Indonesia masih banyak 

hambatan dalam peningkatan 

daya saing. Paling tidak ada 10 

masalah pokok yang menjadi 

pemicu rendahnya daya saing 

TPT Indonesia. Masalah tersebut 

antara lain rendahnya teknologi, 

ketergantungan beberapa bahan 

baku yang masih harus diimpor, 

minimn2ya industri pendukung, 

rendahnya sumber daya manusia, 

keterbatasan modal kerja, pasokan 

Gambar 1. Nilai Ekspor Negara Pemasok TPT ke Amerika Serikat (Milyar USD)

 
sumber: OTEXA, 2015

textiletoday.com.bd
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listrik, agresif dan dinamisnya 

produk TPT, lemahnya kinerja 

ekspor, dan persoalan transportasi, 

serta persoalan perpajakan. Namun 

pemerintah juga terus mendorong 

industri ini dengan memberikan 

berbagai fasilitas seperti fasilitas 

pembebasan impor bahan baku, 

mesin dan lain lain.  Fasilitas ini 

diharapkan dapat mendorong daya 

saing produk untuk dapat bersaing 

dengan produk-produk TPT negara 

pesaing seperti TIongkok, Vietnam, 

Bangladesh dan beberapa negara 

lainnya. 

Ada satu hal yang menarik bila 

kita lihat gambar dibawah ini 

yang menunjukkan bahwa impor 

atau kebutuhan TPT TIongkok 

ternyata sangat besar. Tahun 

2012 nilai impor TPT TIongkok 

mencapai 40,9 milyar USD, tahun 

2014 sebesar 36 milyar USD dan 

didominasi impor tekstil dibanding 

impor  pakaian jadi (clothing), 

artinya Tiongkok lebih banyak 

mengimpor bahan baku berupa 

tekstil untuk memenuhi kebutuhan 

industri produk tekstilnya. Hal ini 

akan menjadi peluang besar bagi 

negara-negara pengekspor TPT 

seperti Indonesia atau Vietnam. 

Disisi lain Tiongkok merupakan 

pemasok terbesar TPT dunia.

Memasuki  tahun 2000an Tiongkok 

telah mendominasi sebagai pemasok 

TPT ke seluruh dunia termasuk 

Amerika Serikat (AS). Pemasok 

ke AS dari negara ASEAN adalah 

Vietnam, Indonesia dan Cambodia. 

Data Januari-Maret 2015 dan 

Januari-Maret 2016 ternyata ekspor 

TPT Indonesia ke AS mengalami 

penurunan khususnya pakaian jadi 

sedangkan Vietnam mengalami 

kenaikan ekspor TPT khususnya 

pakaian jadi. 

Walaupun pemasaran TPT 

Indonesia ke negara tujuan utama 

seperti AS terus meningkat 

namun ternyata peningkatan 

negara Vietnam jauh lebih tinggi. 

Terlihat pula bahwa sejak tahun 

2001 nilai produk TPT Vietnam 

Gambar 2. Indonesia dan Vietnam, Pemasok TPT ke AS (Milyar USD)

 
sumber: OTEXA, 2015
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terus meningkat (Gambar 2)  Data 

Januari-Maret 2015 dan 2016 

terlihat kenaikan nilai ekspor TPT 

Vietnam ke AS mengalami kenaikan 

tajam sedangkan Indonesia terlihat 

stagnan. 

Daya Saing  TPT   Indonesia dan 
Vietnam 

Indonesia dan Vietnam terus 

bersaing untuk dapat mendominasi 

produksi TPT dunia mengejar 

Tiongkok yang sudah sulit 

dikalahkan. Hasil Revealed 

Comparative Advantage (RCA) TPT 

Indonesia selama 5 tahun terakhir 

2011-2015 menunjukkan rata-

rata RCA sebesar 1,7 berarti daya 

saing yang cukup kuat. Demikian 

juga bila dilihat rata-rata RCA di 

kawasan ASEAN sebesar 1,1 artinya 

produk TPT Indonesia masih 

mempunyai daya saing yang relatif 

kuat karena lebih dari 1. Bila dilihat 

per HS tiga digit maka produk 

Vegetable Textile Fibres HS 265 

mempunyai RCA atau daya saing 

paling tinggi di kawasan Asean 

dengan RCA 2,0 dibanding produk 

lain. Produk lainnya adalah produk 

Women’s Clothing, of Textile Fabrics 

HS 841 dengan RCA 2,3. Sedangkan 

daya saing TPT Indonesia dunia 

adalah produk Other Man-Made 

Fibres Suitable HS 267 dengan RCA 

8,7.

Sedangkan hasil RCA TPT 

Vietnam  dalam 5 tahun terakhir 

mengungguli Indonesia. Nilai rata-

rata RCA Vietnam adalah 3,1 lebih 

tinggi dari Indonesia yang hanya 

sebesar 1,7. Demikian juga di level 

ASEAN, RCA Vietnam sebesar 2,0 

lebih tinggi dari RCA Indonesia 

yang hanya sebesar 1,1.  Produk 

TPT Vietnam yang mempunyai 

daya saing  tinggi diantaranya 

adalah Men’s Clothing of Textile 

Fabrics HS 841 dan Men’s or Boy’s 

Clothing of Textile HS 843. Demikian 

juga produk TPT Vietnam yang 

mempunyai daya saing tinggi di 

kawasan ASEAN adalah produk 

Silk HS 261 dengan rata-rata 

RCA sebesar 14,6 selama 5 tahun 

terakhir. Selain itu  juga produk 

Men’s Clothing of Textile Fabrics HS 

841. 

Dari uraian di atas, secara umum 

dapat disimpulkan bahwa daya 

saing TPT Indonesia saat ini masih 

relatif baik. Hal ini terlihat dari 

hasil RCA selama lima tahun 

terakhir sampai dengan 2015 

menunjukkan nilai RCA untuk 

beberapa item TPT Indonesia 

masih lebih besar dari 1. Peluang 

untuk meningkatkan pasar ekspor 

terutama ke AS maupun Tiongkok 

masih relatif besar. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah 

terus meningkatkan daya saing, 

apalagi saat ini persaingan makin 

ketat, dengan kemunculan Vietnam 

sebagai pesaing. Peran pemerintah 

masih sangat diperlukan melalui 

pemberian berbagai fasilitas guna 

mendorong peningkatan daya saing 

TPT Indonesia baik fasilitas di 

sektor hulu maupun hilir TPT.

  

 

secara umum dapat 
disimpulkan bahwa 
daya saing TPT 
Indonesia saat ini 
masih relatif baik. 
Hal ini terlihat dari 
hasil RCA selama 
lima tahun terakhir 
sampai dengan 2015 
menunjukkan nilai RCA 
untuk beberapa item 
TPT Indonesia masih 
lebih besar dari 1
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*)Kepala Subbidang Forum Keuangan APEC, BKF, Kementerian Keuangan

|| Vincentius Krisna J. W. *)

Pembiayaan dan Asuransi  
Risiko Bencana Di Indonesia
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I
ndonesia merupakan 

negara yang menghadapi 

risiko tinggi akibat dampak 

bencana. Menurut Bank 

Dunia, Indonesia termasuk 35 

negara di dunia dengan risiko 

tinggi terjadinya korban jiwa 

akibat dampak berbagai jenis 

bencana. Hampir seluruh wilayah 

di Indonesia terpapar risiko 

atas sembilan bencana utama, 

yaitu gempa bumi, tsunami, 

banjir, tanah longsor, letusan 

gunung api, kebakaran, cuaca 

ekstrim, gelombang ekstrim dan 

kekeringan. Bahkan bencana di Palu 

membuktikan bahwa Indonesia juga 

terpapar atas bencana pencairan 

tanah (likuifaksi).

Kerugian ekonomi, fisik dan 

korban jiwa akibat gempa di 

masa lalu tercatat sangat tinggi. 

Di masa mendatang, kerugian 

akibat bencana akan semakin 

membesar apabila tidak dilakukan 

upaya mitigasi, kesiapsiagaan 

dan pengalihan (transfer) risiko. 

Sementara itu, kemampuan 

pemerintah dalam menyediakan 

pendanaan untuk bencana 

terbatas. Dalam 12 tahun terakhir, 

Pemerintah menyediakan dana 

cadangan bencana rata-rata sebesar 

Rp. 3.1 Triliun per tahun. Sementara 

kerugian akibat bencana alam besar, 

seperti gempa dan tsunami Aceh di 

tahun 2004 menyebabkan kerugian 

mencapai Rp. 51,4 Triliun (USD 3,4 

Miliar). Jurang pembiayaan tersebut 

menjadi salah satu faktor risiko 

fiskal di Indonesia yang disebabkan 

oleh risiko bencana alam. Oleh 

karenanya, pengembangan strategi 

dan skema pembiayaan alternatif 

dengan melibatkan sumber 

pendanaan diluar APBN (risk 

transfer) menjadi mutlak diperlukan.

Pemerintah, melalui inisiatif 

Kementerian Keuangan telah 

menyusun Strategi Pembiayaan 

dan Asuransi Risiko Bencana 

(Disaster Risk Financing and 

Insurance, atau disingkat DRFI) 

dalam rangka mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang tangguh 

dalam menghadapi bencana dan 

terjaminnya keberlangsungan 

pembangunan berkelanjutan. 

Strategi DRFI tersebut diluncukan 

pada kesempatan dialog tingkat 

tinggi yang dibuka oleh Wakil 

Presiden Jusuf Kalla pada tanggal 

10 Oktober 2018 dalam Rangkaian 

Annual Meeting Bank Dunia/Dana 

Moneter Internasional. Kerangka 

strategi DRFI disusun untuk dapat  

memenuhi kebutuhan pendanaan 

yang besar, terencana, tepat waktu 

dan sasaran, berkelanjutan, yang 

dikelola secara lebih transparan 

untuk melindungi keuangan negara.

Strategi DRFI memiliki prioritas 

penanganan dan mitigasi bencana, 

diantaranya atas hal-hal berikut: 

(1) Perlindungan terhadap Barang 

Milik Negara (BMN) dan Barang 

Milik Daerah (BMD) agar pelayanan 

publik dapat segera pulih setelah 

bencana; (2) Perlindungan terhadap 

rumah tangga dan masyarakat 

yang terkena dampak bencana, 

khususnya  kelompok masyarakat 

yang berpenghasilan rendah: 

(3) Pembiayaan untuk kegiatan 

pemulihan kehidupan sosial dan 

bisnis masyarakat yang terkena 

dampak bencana; (4) Skema 

pembiayaan yang mendorong peran 

pemerintah daerah dan swasta 

dalam pembiayaan risiko bencana; 

dan (5) Pemberdayaan industri 

asuransi dalam negeri dalam 

mitigasi dan penanganan bencana. 

Dalam penyusunan strategi ini 

Pemerintah menganut beberapa 

prinsip utama yaitu: ketepatan 

waktu dan besaran dana, layering 

(pembagian) risiko, ketepatan 

penyaluran dana, dan pentingnya 

data dan informasi yang akurat.

Strategi pembiayaan dan asuransi 

risiko bencana disusun dengan 

pendekatan menyeluruh dan 

terintegrasi dengan kebijakan 

Manajemen Risiko Bencana 

yang telah ada. Dalam hal ini, 

Pemerintah menerapkan lima 

strategi utama, yaitu:

1. Pemerintah mengembangkan 

kombinasi instrumen 

keuangan untuk pembiayaan 

risiko bencana dalam 

rangka mendapatkan skema 

pembiayaan yang efisien dan 

efektif.

2. Pemerintah menanggung atau 

menyerap (retain) risiko untuk 

cencana dengan frekuensi 

kejadian tinggi namun dengan 

dampak kerugian rendah 

sampai dengan sedang dengan 

sumber APBN.

3. Pemerintah menanggung 

atau menyerap (retain) risiko 

untuk bencana dengan tingkat 

kerugian sedang sampai dengan 

tinggi dengan instrumen 

Pembiayaan Kontijensi sebagai 

komplementer APBN.

4. Pemerintah mengembangkan 

skema Pooling Fund untuk 

memperkuat peran APBN 

dalam:  (i) menanggung dan 

mengurangi risiko bencana; 

(ii) memfasilitasi pembiayaan 

risiko bencana dalam semua 

fase, termasuk preparedness 

(kesiapsiagaan); dan (iii) 

meningkatkan tata kelola 

Pembiayaan dan Asuransi  
Risiko Bencana Di Indonesia
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pembiayaan risiko bencana 

(termasuk bantuan).

5. Pemerintah mengalihkan 

(transfer) risiko untuk 

pembiayaan bencana dengan 

frekuensi yang rendah namun 

dengan tingkat kerugian 

sedang-tinggi melalui 

instrumen asuransi. 

Dalam Strategi ini juga disusun peta 

jalan atau roadmap pelaksanaan 

strategi dalam jangka pendek dan 

menengah, termasuk langkah-

langkah dan penyesuaian-

penyesuaian yang dibutuhkan. 

Untuk periode jangka pendek 

(2018-19), beberapa kebijakan dan 

program yang akan dilakukan 

adalah:

• Implementasi Pilot Project 

Asuransi BMN;

• Pelaksanaan Studi Kelayakan 

Skema Pooling Fund

• Penguatan dan Pengembangan 

Instrumen Asuransi Pertanian 

dan Perikanan

• Eksplorasi Potensi Skema 

Pembiayaan Alternatif

• Edukasi dan Penguatan 

Kapasitas DRFI

Dalam periode jangka menengah, 

agenda kebijakan dan program yang 

akan dilakukan adalah:

• Perluasan dan Inovasi Asuransi 

BMN 

• Pendirian Pooling Fund 

Pembiayaan Risiko Bencana 

Indonesia 

• Penerbitan Instrumen Pinjaman 

Siaga

• Penguatan Kerangka Kebijakan 

Fiskal Pembiayaan Bencana 

di Pusat dan Daerah (Sinergi 

Pemerintah Pusat dan daerah)

• Utilisasi Skema Pembiayaan 

Bencana Alternatif Lainnya

• Penguatan Skema Transfer 

Risiko melalui Instrumen 

Asuransi

• Penyelarasan Kebijakan DRFI 

dengan Kebijakan Perlindungan 

Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat dalam rangka 

Peningkatan Efisiensi Distribusi 

Dana

• Sinergi dengan Pemangku 

Kepentingan yang Terkait

Strategi dan peta jalan tersebut 

diharapkan dapat memperkuat 

ketahanan fiskal dan intervensi 

Pemerintah dalam penanggulangan 

dan mitigasi risiko bencana. 

Keberhasilan peta jalan 

memerlukan komitmen bersama 

para pelaku kepentingan untuk 

melakukan sinergi dan berbagi 

risiko sesuai kapasitas masing-

masing baik di lingkungan 

Pemerintah Pusat (kementerian/

lembaga terkait), Pemerintah 

Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota Madya), industri perbankan 

dan asuransi, pelaku usaha, dan 

masyarakat.

Dalam Strategi ini juga 
disusun peta jalan atau 
roadmap pelaksanaan 
strategi dalam 
jangka pendek dan 
menengah, termasuk 
langkah-langkah 
dan penyesuaian-
penyesuaian yang 
dibutuhkan. 

‘‘
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||  Bagus Rosyid *)

Kilas Balik Pertemuan  
IMF-World Bank 2018

  ___________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

A
ngus Deaton, ekonom kelahiran Inggris 

yang berhasil memperoleh penghargaan 

Nobel Ekonomi di tahun 2015, berpendapat 

bahwa produksi dan pendapatan sebuah 

negara tidak lagi menjadi sebuah dominasi untuk 

merangsang pertumbuhan ekonomi. Profesor ekonomi 

dari Princeton University itu menabrak pendapat 

ekonom di masa sebelumnya yaitu sistem ekonomi 

di era sekarang akan bergeser dan berfokus pada 

paradigma konsumsi dan penghasilan. Menurutnya 

berapa besaran konsumsi di masyarakat dalam satu 

periode akan mempengaruhi kesejahteraan dan tingkat 

kemiskinan.
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bersinergi secara bertanggung 

jawab, tidak menghambur-

hamburkan uang”, katanya di 

Jakarta beberapa waktu lalu.

Lantas benarkah pertemuan 

akbar IMF-World Bank 2018 ini 

sebagai bentuk penghamburan 

uang negara? Tentu saja tidak. Ada 

banyak manfaat yang bisa dipetik 

Indonesia sebagai tuan rumah acara 

itu. Kegiatan yang bakal dihadiri 

oleh banyak negara ini diperkirakan 

akan mendongkrak perputaran 

ekonomi yang sangat tinggi. Ketua 

Pelaksana Harian Panitia Nasional 

Penyelenggaraan Pertemuan 

Tahunan IMF-World Bank, 

Susiwijono, memperkirakan dalam 

gelaran tersebut bisa menghasilkan 

perputaran uang hingga ratusan 

juta dolar. Diperkirakan lebih dari 

20 ribu orang akan hadir dalam 

pertemuan petinggi negara-negara 

di dunia tersebut.

Hitungan Sederhana

Tamu yang datang dalam 

pertemuan ini berasal dari kalangan 

atas sehingga akan berdampak 

langsung pada pemilihan 

layanan atau fasilitas kelas atas. 

Hitungannya 20 ribu delegasi 

x 10 hari dengan asumsi event 

tanggal 8-14 Oktober peserta 

sudah datang 3 hari sebelum dan 

2 hari sesudahnya. Kemudian dari 

perhitungan 20 ribu x 10 hari harga 

kamar per orangnya US$ 400 maka 

pengeluaran total dari layanan 

pesan kamar saja sudah mencapai 

US$ 80 juta. 

Belum lagi jika perwakilan antar 

negara tersebut melakukan annual 

meeting di luar agenda yang ada. 

Sekitar 2.000-3.000 meeting 

akan terjadi antar pemangku 

kebijakan seperti investor, pebisnis, 

pengusaha, dan sosok-sosok 

penting di bidang investasi global. 

Tentunya mereka butuh konsumsi 

seperti makanan dan minuman 

untuk menemani pertemuan 

yang seharinya bisa mencapai 

pengeluaran US$ 200 per orang. 

Hitungan sederhananya 200 x 20 

ribu x 10 hari sudah mencapai US$ 

40 juta.

Tidak hanya itu, perputaran uang 

lebih besar kemungkinan terjadi 

di sektor pariwisata Bali dan 

beberapa daerah penyangga di 

sekitarnya seperti Lombok dan 

Banyuwangi. Para delegasi yang 

sudah merasa nyaman berada di 

Bali pada nantinya diharapkan 

akan kembali ke Indonesia untuk 

berwisata setelah pertemuan ini 

atau berinvestasi. Tentu saja sektor 

pariwisata ini mempunyai potensi 

sangat besar dalam memanfaatkan 

perputaran uang para peserta IMF-

World Bank Annual Meeting 2018. 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional memperkirakan dampak 

langsung pengeluaran peserta 

IMF-World Bank Annual Meeting 

2018 di Nusa Dua, Bali baik dari 

sisi pengeluaran pengunjung, biaya 

konstruksi, dan biaya operasional, 

mencapai 6,9 triliun rupiah. 

Rinciannya adalah perkiraan biaya 

konstruksi untuk mendukung 

penyelenggaraan IMF-World Bank 

Annual Meeting 2018, termasuk 

pembangunan Underpass Ngurah 

Rai, Pelabuhan Benoa, Patung 

Garuda Wisnu Kencana, dan 

Tempat Pembuangan Akhir Sampah 

Program pemerintah saat ini lebih 

senang menggenjot pembenahan 

dan pembangunan infrastruktur di 

seluruh penjuru nusantara. Namun 

yang harus diingat adalah jangan 

lengah dan abai terhadap besaran 

konsumsi di masyarakat. Kita tahu 

daya beli di awal 2018 sempat 

mengalami penurunan. Konsumen 

memilih wait and see sebelum 

membelanjakan uangnya untuk 

membeli barang dan jasa. 

Oleh karena itu penting bagi 

pemerintah untuk menjaga daya 

beli agar gairah ekonomi nasional 

tetap terjaga. Terlebih di tahun 2018 

kemarin, pemerintah punya agenda 

besar internasional yang menggerus 

kantong APBN. Ada Asian Games 

yang sudah terlaksana hingga 

awal September kemarin. Di bulan 

Oktober Indonesia sukses menjadi 

tuan rumah pertemuan para 

petinggi negara yang tergabung 

dalam IMF-World Bank 2018 di 

Bali. Acara internasional yang 

menyerap anggaran dalam jumlah 

besar itu pada akhirnya mendapat 

pujian fantastis dari negara peserta.

Khusus sebelum pertemuan 

IMF-World Bank 2018 digelar, 

banyak orang yang menyangsikan 

perhelatan akbar tersebut sebagai 

bentuk penghamburan uang. 

Bahkan secara khusus Menteri 

Keuangan RI, Sri Mulyani 

Indrawati, menepis anggapan 

buang-buang uang tersebut. 

“Saya berharap kita semua akan 

mampu menjadi tuan rumah 

yang baik. Apapun ajaran agama 

anda, saya yakin dalam seluruh 

tim Kementerian Keuangan bisa 
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Suwung, yang mencapai Rp 4,9 

triliun.   Adapun anggaran untuk 

biaya operasional penyelenggaran 

IMF-World Bank Annual Meeting 

2018 sebesar 1,1 triliun rupiah.

Sedangkan Bank Indonesia  

memperkirakan akan ada 

perputaran uang dalam jumlah 

besar saat gelaran acara tersebut. 

Prediksinya mencapai triliunan 

rupiah selama acara berlangsung. 

Hitungan kasarnya mencapai 

jumlah Rp 5,7 triliun. Cakupannya 

mulai dari kebutuhan para delegasi, 

pembangunan infrastruktur, sampai 

dari pihak penyelenggara secara 

nasional. Untuk kebutuhan delegasi 

dibagi ke dalam poin akomodasi 

senilai Rp 666 miliar, pesawat Rp 

36 miliar, sewa kendaraan Rp 38 

miliar, serta paket makan (termasuk 

hiburan dan suvenir) sebesar Rp 

146 miliar.

Selain berharap agar delegasi 

nyaman dan puas dengan pesona 

alam Bali, Indonesia punya 

kesempatan untuk mempromosikan 

pariwisata sesuai jargon “Voyage to 

Indonesia”. Adapun dampak lanjutan 

dari annual meeting ini yaitu 

pengembangan potensi destinasi 

wisata, sosialisasi keindahan Bali, 

promosi investasi dan perdagangan 

dengan melibatkan jaringan UMKM 

cenderamata dan oleh-oleh, serta 

koordinasi menguntungkan dengan 

stakeholder.

Gelaran event tahunan skala 

internasional ini juga dapat 

mengembalikan tingkat 

pertumbuhan ekonomi Bali yang 

hanya mencapai 4,01 persen pada 

kuartal IV 2017 karena adanya 

bencana alam seperti erupsi 

Gunung Agung. Padahal di periode 

yang sama dan secara keseluruhan, 

pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 

sebelumnya, tingkat pertumbuhan 

ekonomi Bali dapat mencapai 6 

persen. Sedangkan hampir 50 

persen struktur perekonomian 

Bali berasal dari sektor pariwisata. 

Ketika terjadi bencana alam seperti 

gunung meletus dan lainnya, 

ekonomi daerah pasti banyak 

berpengaruh. Oleh karena itu 

pertemuan IMF-World Bank ini 

merupakan momentum untuk 

mengembalikan lagi gairah 

perekonomian Bali yang sempat 

mengendur tahun ini.

Fakta Menarik Setelah Acara

1. Sebanyak 19 investor tertarik 

berinvestasi lewat 14 BUMN 

dengan total USD13,5 miliar ( Rp 

202,5 triliun).

2. Lima produk Indonesia akan 

dijual Alibaba (Indomie, Kopi 

Kapal Api, Biskuit Richeese, 

Papatonk Premium Shrimp 

Crackers, dan Yang Tyty Sarang 

Burung Walet).

3. Tawaran pinjaman siaga dari 

Bank Dunia hingga USD 1 miliar 

(Rp 15 triliun) untuk pemulihan 

daerah terdampak bencana 

serta hibah sebesar USD 5 juta 

(Rp 75 miliar) untuk bantuan 

teknis jika diminta pemerintah.

4. Peserta membludak hingga 

lebih dari 36.000 peserta atau 

meningkat 2 kali lipat.

5. Penghematan anggaran 

operasional yang semula Rp 1,1 

triliun, kemudian turun menjadi 

Rp 855 miliar, dan yang terpakai 

hanya Rp 566 miliar)

6. Terciptanya 32.700 lapangan 

kerja tercipta sehingga ekonomi 

tumbuh.

Sejalan dengan pemikiran Angus 

Deaton, besaran konsumsi annual 

meeting ini bisa menjadi faktor 

penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan mengurangi 

tingkat kemiskinan. Rincian 

perputaran uang dari event tersebut 

mencapai Rp 6,9 triliun sehingga 

mampu menggerakkan beragam 

ekonomi riil di masyarakat. Di 

sisi lainnya upaya pemerintah 

mendatangkan investasi mulai 

menunjukkan hasil, datangnya 

tawaran bantuan internasional 

untuk menanggulangi bencana, 

serta diliriknya 5 produk Indonesia 

untuk dijual di Alibaba sebagaimana 

uraian di atas. Berbagai keuntungan 

event IMF-World Bank 2018 itu 

pun bisa kita rasakan dampaknya 

sekarang, ketika memasuki 2019 

banyak arus modal yang masuk 

ke Indonesia sehingga berakibat 

pada penguatan nilai kurs rupiah 

terhadap dollar Amerika.
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|| Tri Achya Ngasuko *)

  _________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan  

Mengejar Ketertinggalan Indonesia 
di Era Digital
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I
ndonesia bersama-sama 

dengan China, Vietnam, dan 

India diproyeksikan akan 

mengalami pertumbuhan 

yang kuat setidaknya sampai pada 

2020 sebelum akhirnya mengalami 

perlambatan di periode berikutnya. 

John Hawksworth dalam seminar 

Annual International Forum 

on Economic Development and 

Public Policy 2018 (AIFED 2018) 

menyatakan bahwa Indonesia 

akan menjadi kekuatan ekonomi 

ke empat di dunia setelah China, 

India, dan Amerika serikat. Masih 

banyak prediksi lain dari berbagai 

penelitian yang menyatakan 

bahwa kita begitu hebatnya di 

masa depan. MicKinsey pada tahun 

2012 memperkirakan Indonesia 

akan menjadi kekuatan ekonomi 

nomor tujuh dunia pada 2030, 

dengan sebanyak 135 juta penduduk 

produktif. Economist Intelligence 

Unit (EIU) dalam kajiannya pada 

2015 juga menyebutkan Indonesia 

akan menjadi ekonomi keempat di 

tahun 2050. Tentunya kita tidak 

dapat sekedar berbangga hati, justru 

harus berkaca dan menanyakan 

kepada diri kita sendiri tentang 

apakah kita memang sedemikian 

hebatnya? 

India dalam seminar yang 

sama malah menyadari dengan 

sepenuh hati bahwa India masuk 

dalam negara G20 hanya karena 

mempunyai skala ekonomi 

yang luas. India juga secara 

terang-terangan menyatakan 

sulit sekali untuk menggenjot 

ekspor sebagaimana yang telah 

dilakukan China dalam hal 

memacu pertumbuhan ekonomi. 

Bahkan, India dengan jelas 

menyatakan bahwa telah bersiap 

masuk kedalam golongan negara 

middle income trap, karena gagal 

meniru apa yang dilakukan oleh 

China dan Korea Selatan. Namun 

demikian, India optimis bahwa pada 

dasarnya negaranya dikelola secara 

profesional dan jauh dari kategori 

sebagai banana republic, yaitu 

negara yang tidak stabil secara 

politik dengan ekonomi yang hanya 

bergantung pada ekspor produk 

sumber daya terbatas, seperti pisang 

atau mineral.

India dengan GDP tahun 2017 

sebesar 2.597 triliun USD atau lebih 

dari dua kali lipat lebih banyak 

dari GDP Indonesia senilai USD 

1.016 triliun USD pada tahun 2017 

saja merasa tidak percaya diri 

akan menjadi negara maju. Mereka 

dengan rendah hati mengakui 

kelemahan dan kekurangannya. 

Indonesia pada dasarnya juga 

memahami masih banyak pekerjaan 

rumah yang harus dipenuhi sebagai 

prasyarat untuk mengejar cita-

cita menjadi negara maju dan 

tidak terjebak dalam middle income 

trap. Korea Selatan dan China 

merupakan rolemodel yang berusaha 

diikuti oleh Indonesia dan negara-

negara berkembang lainnya dalam 

mengejar cita-cita menjadi negara 

maju. Beberapa indikator negara 

maju tersebut yang dicoba untuk 

ditiru adalah bagaimana mengejar 

pendapatan perkapita yang tinggi 

dan pada saat yang bersamaan 

mempunyai tenaga kerja dengan 

produktivitas yang tinggi pula. 

Korea Selatan sebagai negara 

yang sudah lepas dari perangkap 

middle income trap dan telah 

bertransformasi menjadi negara 

maju pun menyadari bahwa kualitas 

sumber daya manusia adalah 

faktor utama keberlangsungan 

pertumbuhan ekonomi. Dengan 

kualitas sumber daya manusia yang 

baik memungkinkan negara dengan 

ekonomi menengah akan naik 

menjadi negara dengan ekonomi 

yang mempunyai pendapatan 

tinggi, dan pada akhirnya 

akan mempunyai kemampuan 

untuk meningkatkan inovasi di 

bidang ekonomi. Jong-Wha Lee 

dari Korea University dalam 

paparannya menyatakan bahwa 

Korea menambahkan fitur khusus 

dalam peningkatan sumber daya 

manusia, yaitu mengarahkan 

peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dengan kebijakan nasional 

dan melibatkan sektor swasta 

dalam pendidikan, khususnya 

peningkatan keterampilan. Maka 

dari itu, di Korea terlihat bahwa 

pertumbuhan pendidikan tersier 

sangat tinggi dibandingkan negara 

lain. Bagaimana dengan Indonesia? 

Survey dari World Bank tahun 2015 

menyatakan bahwa keterlibatan 

sektor swasta dalam pelatihan 

formal di Indonesia hanya 4,7%, 

jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan korea (39,5%), bahkan 

Malaysia saja melibatkan 50,1% 

swasta dalam pelatihan formal.

Indonesia Mengejar 
Ketertinggalan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, 

Suahasil Nazara, dalam seminar 

yang sama mengatakan bahwa 

sampai dengan tahun 2000an, 

struktur ekonomi ditopang oleh 

sektor industri. Namun demikian, 

sejak saat itu sumbangan sektor 

industri terhadap GDP kian turun. 

Hal ini diperparah dengan realita 

bahwa ternyata sektor industri 

hanya menyerap tenaga kerja 

yang relatif stagnan. Sebenarnya 
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fenomena proporsi tenaga kerja 

pada sektor manufaktur yang turun 

tidak hanya terjadi di Indonesia 

tetapi juga di negara lain. Namun 

demikian, meskipun sama-sama 

menurun, ternyata negara lain 

mempunyai produktivitas yang 

lebih tinggi dibanding Indonesia. 

Dibandingkan dengan negara dalam 

satu kawasan, produktivitas tenaga 

kerja kita di bidang manufaktur 

kalah dengan China, Korea, 

Thailand, Myanmar, dan Malaysia. 

Bahkan kontribusi manufaktur 

terhadap GDP di Myanmar 

mengalami kenaikan dengan 

akselerasi yang sangat besar sejak 

tahun 2000.

RPJMN 2015-2019 menyatakan 

bahwa Indonesia pada tahun 2030 

bercita-cita untuk menjadi negara 

maju pada tahun 2030. Maka dari 

itu, perekonomian nasional dituntut 

untuk tumbuh rata rata 6-8% per 

tahun. Akan tetapi, realitanya 

dalam beberapa tahun terakhir 

Indonesia masih terjebak di angka 

pertumbuhan dalam kisaran 5%. Di 

tengah ketidakpastian global, hal ini 

cukup bagus dan patut kita syukuri 

bersama. Namun demikian, apabila 

Pemerintah tidak melakukan 

langkah yang progresif maka cita-

cita di tahun 2030 dipastikan akan 

gagal. Proyek infrastruktur yang 

dikerjakan oleh Pemerintah adalah 

salah satu upaya untuk mengejar 

ketertinggalan itu. Tujuan  dari 

proyek infrastruktur salah satunya 

adalah memperbaiki konektivitas 

antar wilayah yang selama ini 

menjadi salah satu penyebab 

mahalnya biaya transportasi 

barang dan modal. Selain itu, 

infrastruktur juga sebagai 

persiapan menangkap peluang 

adanya potensi ekonomi dari era 

digital. Sebagaimana kita ketahui, 

kehadiran internet menghubungkan 

masyarakat sebagai pelaku 

ekonomi di dunia maya. Potensi 

ekonomi tercipta ketika ada 

kesepakatan untuk melakukan 

kegiatan ekonomi disana. Namun 

demikian, pengiriman barang tetap 

membutuhkan infrastruktur di 

   
 
Sumber: https://data.worldbank.org, diolah
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dunia nyata yang murah sehingga 

semakin melengkapi kehadiran 

internet.  

Pemerintah memang sudah 

secara masif mengejarnya dengan 

membangun infrastruktur di 

berbagai wilayah dan berbagai 

bidang. Namun demikian, negara-

negara maju sebagai rolemodel kita 

juga tak kalah fokus memberikan 

perhatian kepada investasi sumber 

daya manusia. Paparan Robert 

J. Lawrence menyoroti tentang 

kualitas sumber daya manusia. 

Untuk mengejar produktivitas 

yang tinggi, mutlak diperlukan 

suatu investasi terhadap sumber 

daya manusia. Data kurun waktu 

tahun 1970 sampai dengan 2015 

menunjukkan bahwa pendapatan 

pria tanpa pendidikan tinggi relatif 

stagnan, sementara pria dengan 

pendidikan tinggi akan mempunyai 

pendapatan yang lebih tinggi. 

Hal yang relatif sama terjadi 

pada tenaga kerja perempuan. 

Dengan demikian, upaya lain yang 

dicanangkan oleh Pemerintah 

adalah peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. 

World Bank menambahkan bahwa 

kehadiran teknologi juga harus 

dipadukan dengan keunggulan 

demografi yang dimiliki oleh 

Indonesia. Hal ini dikarenakan 

teknologi berkontribusi atas 

perubahan budaya kerja dan 

menyediakan peluang untuk 

meningkatkan produktivitas para 

masyarakat Indonesia. Kehadiran 

teknologi, khususnya internet, 

juga melahirkan inovasi yang tidak 

terpikirkan sebelumnya. Munculnya 

market place memudahkan seorang 

pengusaha untuk memasarkan hasil 

produknya ke masyarakat. Bahkan, 

retailer baru bermunculan mencoba 

mengais cuan dengan modal yang 

relatif kecil.

Memunculkan Pengusaha Muda 
di Era Digital

Dalam AIFED 2018 turut 

menghadirkan seorang pengusaha 

muda yang sukses menembus 

pasar sepatu di Indonesia. Yukka 

Harlanda yang memulai usahanya 

pada tahun 2010 memanfaatkan 

jejaring sosial dalam pemasarannya. 

Hal ini dilakukan karena jejaring 

sosial dapat menjangkau lebih luas 

calon konsumen dan relatif mudah 

dan murah. Dengan kualitas produk 

sepatu yang bagus dan diiringi 

dengan perkembangan jaringan 

internet yang menjangkau hampir 

seluruh Indonesia, pemilik merk 

sepatu Brodo ini telah mampu 

memasarkan produknya sampai 

ke seluruh Indonesia. Meskipun 

di tahun 2017 telah memiliki 

beberapa outlet untuk memasarkan 

produknya, penjualan melalui situs 

web masih menjadi ujung tombak 

penjualan produk Brodo.

Masih banyak Yukka Harlanda 

lain di Indonesia yang berpotensi 

memanfaatkan internet dalam 

memasarkan produknya. Tugas 

pemerintah adalah menyiapkan 

sarana dan prasarana termasuk 

didalamnya infrastruktur sehingga 

rantai produksi dan pemasaran 

dapat terus berjalan. Indonesia akan 

kehilangan kesempatan apabila 

Pemerintah tidak dapat menangkap 

peluang yang mungkin jarang akan 

ada di kesempatan berikutnya. 

Pembangunan infrastruktur sudah 

dikejar, dan penyediaan jaringan 

internet sedang dikebut, akan tetapi 

rasanya masih ada saja hal yang 

kurang dilakukan agar akselerasi 

ekonomi terjadi. 

Untuk memunculkan pengusaha 

muda di era digital, setidaknya ada 

beberapa hal yang harus didorong 

oleh Pemerintah agar peluang 

yang datang di era digital dapat 

dimanfaatkan secara maksimal, 

yaitu digital literacy, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, dan 

kreativitas para pembuat kebijakan 

dalam menghadapi perubahan di 

era digital yang serba cepat.

Resensi
Buku I RPJMN 2015-2019

John Hawksworth, The World in 2050
Rathin Roy, India and The Global 
Economy

Jong Wha Lee, Human Capital 
Development for Sustained and 
Innovative Growth

Robert Lawrence, The Future Global 
Landscape

https://www.cnbcindonesia.com/
news/20180404134501-4-9659/
lembaga-ini-ramalkan-ri-jadi-
kekuatan-ekonomi-nomor-4-dunia , 
diakses 10 Desember 2018
https://data.worldbank.org
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Sebagai negara yang memiliki 

potensi bencana alam cukup 

tinggi, Indonesia membutuhkan 

strategi pembiayaan dan asuransi 

bencana. Sumber-sumber dana 

yang besar, cepat, terencana, 

termasuk dapat digunakan 

tepat sasaran dan transparan, 

merupakan tantangan Indonesia. 

Adanya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan 

Bencana menjadi payung hukum 

kuat untuk membuat kebijakan 

pembiayaan dan asuransi bencana. 

Namun demikian strategi nasional 

dibutuhkan untuk mengurangi 

kerugian ekonomi, beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, 

dan risiko fiskal. 

Strategi awal telah dilakukan. 

Pada tahap pertama, pemerintah 

menetapkan sumber dana berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). APBN 

digunakan untuk mitigasi, 

tanggap darurat, dan penanganan 

pascabencana (rehabilitasi dan 

rekontruksi). Dalam periode 2005 

– 2017, rata-rata dana cadangan 

yang dialokasi dalam APBN sebesar 

Rp. 3,1 triliun. Sedangkan rata-rata 

kerugian ekonomi yang bersifat 

langsung per tahun mencapai nilai 

Rp 22,8 triliun. Sebagai informasi, 

gempa di Nusa Tenggara Barat dan 

Sulawesi Tengah, membutuhkan 

Rp 12 triliun untuk kebutuhan 

pembiayaan pemulihan di sektor 

perumahan, infrastruktur, sosial, 

ekonomi produktif dan sektor lintas 

(sumber : www.bnpb.go.id) 

Dari data tersebut, dapat dipastikan 

APBN sangat terbatas. Di sisi 

lain, tekanan APBN semakin 

berat manakala belanja-belanja 

pemerintah lainnya bergerak naik 

sesuai dengan tuntutan publik. 

Untuk penanggulangan bencana, 

APBN mengalokasikan dana 

kontijensi yang digunakan untuk 

dana on call dan dana rehabilitasi 

dan rekontruksi. Belanja on call 

dilakukan pada saat tanggap 

|| Adrianus Dwi S *)

Peran Pemerintah Daerah 
dalam Asuransi Bencana

  _________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan  
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darurat, seperti pencarian dan 

penyelamatan korban bencana, 

pertolongan darurat, evakuasi 

korban bencana, kebutuhan air 

bersih dan sanitasi termasuk 

menyediakan pangan bagi para 

pengungsi dan masyarakat 

terdampak. 

Sebagai contoh, peristiwa erupsi 

Gunung Agung, Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana 

(BNPB) harus mengalokasikan 

dana lebih dari Rp150 miliar. 

Bandingkan dengan peristawa 

tsunami Aceh 26 Desember 2004, 

telah menghabiskan 10,3 miliar 

dolar AS. Demikian pula dengan 

peristiwa gempa Jogyakarta dan 

letusan Gunung Merapi. Lebih 

dari Rp3,3 triliun dialokasikan 

pemerintah pusat untuk rehabilitasi 

korban gempa di tahun 2006. 

Sedangkan erupsi Gunung Merapi 

membutuhkan Rp125 miliar untuk 

rehab-rekon untuk ketiga wilayah 

terdampak. 

Meningkatnya eskalasi kejadian 

bencana di tanah air mendorong 

kesadaran pemerintah untuk 

mencari solusi sebagaimana 

diamanatkan UU No. 24 Tahun 

2007. Sudah ada kesadaran bahwa 

penyelenggaraan penanggulangan 

bencana bukan semata-mata tugas 

pemerintah pusat. Pemerintah 

daerah ikut bagian secara aktif 

bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan penanggulangan 

bencana. Sebagai upaya 

mewujudkan sinergi pusat-daerah 

tersebut, pemerintah mengawali 

dengan mengeluarkan kerangka 

kebijakan nasional. 

 Dalam buku Risiko Bencana 

Nasional (RBN) diterbitkan oleh 

BNPB, dalam periode 2005 hingga 

2015, lebih dari 78 persen kejadian 

bencana merupakan bencana 

hidro meteorologi dan 22 persen 

merupakan bencana geologi 

dari 1800 kejadian. Kelompok 

bencana hidrometeorologi adalah 

bencana banjir, gelombang 

ekstrim, kebakaran lahan dan 

hutan, kekeringan, termasuk cuaca 

esktrim. Gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, dan tanah longsor 

masuk kelompok bencana geologi. 

Kelompok bencana hidrometeorologi 

membutuhkan tuntutan yang cukup 

besar kontribusi pemerintah daerah 

untuk mengalokasikan anggaran 

sebagai upaya mengurangi 

risiko bencana. Tulisan ini akan 

membahas kebijakan pemerintah 

daerah, termasuk kebijakan alokasi 

anggaran untuk berbagai jenis 

belanja guna mitigasi bencana.

Kerangka Kebijakan Nasional 

Perlunya pemerintah daerah 

memiliki kesamaan kebijakan. 

Khususnya yang berkaitan dengan 

upaya memenuhi kebutuhan 

pembiayaan bencana. Kemudian 

pemahaman risiko fiskal akibat 

bencana, termasuk di dalamnya 

mengenai keterbatasan fiskal. 

Ketiga hal tersebut merupakan inti 

dari kerangka kebijakan nasional 

penanggulangan bencana. Dari 

kerangka tersebut, kita dapat 

mengetahui bahwa pusat dan 

daerah memiliki persoalan yang 

relatif sama. Yaitu kebutuhan 

pembiayaan bencana, risiko fiskal, 

dan keterbatasan fiskal. Ketiga 

persoalan tersebut menjadi isu 

serius bagi pusat dan daerah. 

Sehingga dibutuhkan sinergi pusat 

dan daerah untuk bersama-sama 

menyelesaikan persoalan tersebut. 

Oleh karena itu, kerangka kebijakan 

nasional disusun bersama-sama. 

Pada tahap awal, dilakukan dalam 

rangka mengatasi persoalan asset 

negara, yaitu asset yang dikelola 

pusat dan daerah. Kemudian 

bergerak kepada unsur terdampak, 

khususnya rumah tangga dan 

masyarakat berpenghasilan rendah. 

Tentu saja yang tidak kalah 

penting berkaitan dengan fasilitas 

umum dan sosial yang selama 

ini mendukung kehidupan sosial 

di masyarakat. Dengan adanya 

kerangka kebijakan nasional 

tersebut, akan dihasilkan skema 

pembiayaan inovatif yang sesuai 

dengan risko bencana berdasarkan 

wilayah dan karakter sosial dan 

ekonomi masyarakat.  

Konsep pembiayaan inovatif ini 

tidak lepas dari keterlibatan market. 

Dalam beberapa tahun terakhir 

ini, sudah dikembangkan skema 

inovatif yang melibatkan peran 

market. Pemerintah pusat telah 

mulai menerapkan kebijakan 

yang berbasis pada market. Yaitu 

melibatkan peran industri sektor 

keuangan, khususnya industri 

asuransi, untuk melakukan 

mitigasi bencana. Seperti asuransi 

pertanian, asuransi bencana, 

asuransi pembudidayaan ikan 

dan pergaraman, dan asuransi 

perikanan tangkap. Pada 

tahun 2019, pemerintah akan 

menjalankan asuransi Barang Milik 

Negara (BMN). 

Di beberapa negara rentan 

bencana, market memegang peran 

penting menopang keterbatasan 

fiskal yang berakibat dari naiknya 

pembiayaan bencana. Market 

secara signifikan memberikan 

dukungan finansial supaya 

pemerintah (pusat dan daerah) tidak 



WARTA FISKAL | EDISI  #6/2018
36

ANALISIS

mengalami risiko fiskal, seperti 

meningkatnya hutang, kelangkaan 

sumber pembiayaan, bahkan 

risiko gagal bayar. Jepang telah 

mengembangkan asuransi bencana 

lebih dari 50 tahun lalu. Khususnya 

asuransi bencana gempa, mengingat 

Jepang rentan terhadap risiko 

gempa. Sistem asuransi gempa 

termuat dalam The Law Concerning 

Earthquake Insurance yang 

melahirkan Japan Earthquake 

Reinsurance Co., Ltd (JER). 

 Di Amerika Serikat (USA), 

negara-negara bagian yang 

rentan gempa mendirikan otoritas 

yang mengeluarkan kebijakan 

asuransi gempa. Seperti The 

California Earthquake Authority 

(CEA) merupakan lembaga 

pembuat kebijakan bagi pemilik 

rumah, apartemen dan penyewa. 

Tabel 1. Gambaran Kapasitas Fiskal Pemda Level Propinsi 

Kapasitas Fiskal Daerah 2017 Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah
Propinsi 4 5 7 7 7

Sumber : PMK No. 119/PMK.07/2017, diolah. 

Perusahaan-perusahaan asuransi 

gempa merupakan anggota dari 

CEA.

Kemampuan Pemerintah Daerah

Dalam konteks skema pembiayaan 

inovatif ini, dibuka ruang lebih 

luas bagi peningkatan peran dan 

kapasitas seluruh stakeholder untuk 

bersama-sama menemukan solusi 

pembiayaan risiko bencana. Dari 

Tabel 2. Peta Kejadian Bencana dan Kapasitas FIskal Daerah (KFD)

No. Nama Daerah Indeks KFD Kategori KFD Jumlah Kejadian KFD
1 Prov. Aceh 35 Tinggi
2 Prov. Sumatera Utara 33 Sedang
3 Prov. Sumatera Barat 25 Rendah
4 Prov. Riau 42 Tinggi
5 Prov. Jambi 7 Rendah
6 Prov. Sumatera Selatan 93 Tinggi
7 Prov. Bengkulu 4 Sangat Rendah
8 Prov. Lampung 15 Sedang
9 Prov. DKI Jakarta 4 Sangat Tinggi

10 Prov. Jawa Barat 176 Sangat Tinggi
11 Prov. Jawa Tengah 334 Tinggi
12 Prov. DI Yogyakarta 7 Rendah
13 Prov. Jawa Timur 199 Sangat Tinggi
14 Prov. Kalimantan Barat 9 Rendah
15 Prov. Kalimantan Tengah 25 Sedang
16 Prov. Kalimantan Selatan 41 Sedang
17 Prov. Kalimantan Timur 14 Tinggi
18 Prov. Sulawesi Utara 14 Rendah
19 Prov. Sulawesi Tengah 5 Sangat Rendah
20 Prov. Sulawesi Selatan 48 Sedang
21 Prov. Sulawesi Tenggara 10 Sangat Rendah
22 Prov. Bali 11 Sedang
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 22 Rendah
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 6 Rendah
25 Prov. Maluku 7 Sangat Rendah
26 Prov. Papua 13 Sangat Tinggi
27 Prov. Maluku Utara 7 Sangat Rendah
28 Prov. Banten 36 Sedang
29 Prov. Bangka Belitung 6 Sangat Rendah
30 Prov. Gorontalo 14 Sangat Rendah

Tabel 2. Peta Kejadian Bencana Dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-diolah. 
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beberapa contoh asuransi yang 

telah diterapkan, beberapa pemda 

telah melaksanakannya. Seperti 

asuransi aset di Pemda Propinsi 

Jawa Tengah, sejak 2005 telah 

mengalokasikan APBD belanja 

premi asuransi asset. Nilai asset 

yang diasuransikan mencapai Rp2 

triliun. Kebijakan asuransi asset 

tersebut merupakan pelaksanaan 

dari Instruksi Menteri Dalam 

Negeri (Mendagri) Nomor 2 

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Perlindungan Asuransi Barang 

Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah. 

Pembiayaan asuransi bencana 

pemda didasarkan pada 

kemampuan fiskal APBD. Data 

kapasitas fiskal sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan RI 

Nomor 119/PMK.07/2017 tentang 

Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 

menyebutkan pemerintah propinsi, 

sebagian besar memiliki kapasitas 

fiskal rendah dan sangat rendah 

(14 propinsi). Total data pemda 30 

propinsi, hanya 9 yang memiliki 

kemampuan tinggi dan sangat 

tinggi. Sedangkan 21 pemda berada 

pada level yang lebih rendah.

Jika dikaitkan dengan data peta 

kejadian bencana maka dapat 

dilihat bahwa terdapat beberapa 

propinsi yang memiliki jumlah 

kejadian bencana banyak dengan 

kapasitas fiskal daerah yang tinggi. 

Sebagai gambaran adalah Propinsi 

Sumatera Selatan dengan peristiwa 

kejadian bencana sebanyak 93 

kejadian dan KFD pada level tinggi. 

Kemudian Jawa Barat, 176 kejadian 

dan Jawa Timur dengan 199 

kejadian, 

Dengan menggunakan pendekatan 

data KFD, maka peluang 

menerapkan asuransi bencana 

menjadi lebih terukur. Pemda 

Propinsi dengan KFD tinggi 

dan sangat tinggi diharapkan 

menggunakan skema asuransi 

bencana untuk mitigasi risiko 

bencana. Berdasarkan tabel 2, 

setidaknya pada tahap awal 

didorong 16 pemda propinsi yang 

memiliki kemampuan sedang, tinggi 

dan sangat tinggi. 

Beberapa tantangan dan hambatan 

dapat dikelompokkan dalam tiga 

aspek utama. Pertama, persoalan 

legalitas belanja premi asuransi. 

Pada aspek ini, perlu dipastikan 

bahwa payung hukum belanja 

asuransi sudah tersedia sekaligus 

ada mekanisme penganggaran dan 

pembiayaan yang dibutuhkan pada 

saat kebijakan penggunaan asuransi 

diterapkan di daerah. Termasuk 

berkaitan dengan proses klaim 

manakala terjadi bencana. 

Kedua, terkait dengan aspek 

manfaat. Pada bagian ini, sebagian 

besar berpendapat bahwa besarnya 

premi yang dibayarkan dinilai tidak 

adil manakala bencana ternyata 

tidak pernah muncul. Apalagi 

beberapa jenis bencana memang 

memiliki karakter sangat langka 

terjadi, seperti misalnya gempa. 

Dalam beberapa catatan sejarah, 

gempa relatif terjadi pada periode 

yang tidak berdekatan. Namun 

demikian gempa merupakan 

bencana yang menimbulkan risiko 

kerugian yang sangat besar. 

Ketiga, perlunya mengembangkan 

insentif bagi pemda yang 

menerapkan asuransi bencana. 

Hal ini penting untuk memotivasi 

pemda supaya mempersiapkan 

kebijakan dan perencanaan 

anggaran yang dibutuhkan. Insentif 

mampu memberikan dorongan 

sekaligus meringankan beban 

pemda pada saat membayar premi 

asuransi. 

Rekomendasi

 Kemampuan fiskal pemda saat 

ini relatif semakin membaik. 

Skema asuransi bencana bisa 

diterapkan dengan memperhatikan 

karakteristik bencana pada masing-

masing wilayah. Premi asuransi 

bencana bisa dibayarkan melalui 

pendekatan sharing. Wilayah-

wilayah dengan tingkat kerentanan 

tinggi membayar dalam jumlah 

lebih besar dibandingkan wilayah 

dengan kerentanan rendah. 

Namun demikian perlu tetap 

memperhatikan kapasitas fiskal 

daerah tersebut. Sharing melalui 

inter government transfer bisa 

dilakukan sepanjang ada manfaat 

yang dapat didistribusikan pada 

berbagai level pemerintahan 

tersebut.

Perlu revisi Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 247/PMK.06/2016 tentang 

Pengasuransian Barang Milik 

Negara, supaya mengakomodir 

Barang Milik Daerah (BMD). 

Mengingat Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/

Daerah, berlaku untuk Barang Milik 

pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. PMK sebagaimana 

dimaksud, ternyata hanya mengatur 

Barang Milik Negara dalam lingkup 

pemerintah pusat. Barang Milik 

Daerah yang kepemilikannya dan 

dikelola pemda, perlu memiliki 

payung hukum yang sama agar 

partisipasi pemda memiliki payung 

hukum yang sama.  
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Mampukah KRL Jabodetabek 
Mengangkut 1,2 Juta Penumpang 
Tahun 2019?
Agunan Samosir *)

P
embangunan light rail train (LRT) Jakarta 

Bogor Depok Bekasi (Jabodebek), mass 

rapid transit (MRT) Jakarta Lebak Bulus 

– Sudirman dan tol layang (elevated) 

Jakarta – Cikampek telah mengakibatkan 

kemacetan diberbagai wilayah Jakarta dan 

sekitarnya. Ditambah lagi ada sekitar 10 juta 

kendaraan bermotor lalu lalang di jalan-jalan Ibu 

Kota Indonesia. Dari jumlah tersebut, hampir 

2 juta kendaraan tersebut berasal dari Bekasi, 

Bogor, Cibubur, Depok, Tangerang dan sekitarnya. 

Bertambahnya jumlah kendaraan terebut tidak 

sebanding dengan penambahan panjang jalan di 

Jakarta.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat jadi enggan 

untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk 

berangkat kerja, sekolah dan aktivitas lainnya. Sebagian 

besar masyarakat kemudian beralih menggunakan 

angkutan publik antara lain Kereta Rel Listrik (KRL) 

Jabodetabek, Bus Transjakarta, dan transportasi umum 

lainnya. Diperkirakan sampai dengan pertengahan 

tahun 2019, masyarakat akan tetap menggunakan 

bumntrack.com

  _________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan  
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angkutan publik dibandingkan 

kendaraan pribadi. Oleh karena 

itu, inilah saatnya bagi operator 

penyedia angkutan publik untuk 

dapat menyediakan transportasi 

di Jakarta dan sekitarnya yang 

layak, aman dan cepat sehingga 

dapat menanamkan image baik yang 

akhirnya dapat mengubah pilihan 

transportasi di masyarakat untuk 

seterusnya.

Salah satu dampak dari 

pembangunan LRT dan MRT 

serta kemacetan yang terjadi 

adalah jumlah penumpang 

KRL Jabodetabek dan Bus 

Transjakarta meningkat cukup 

tajam dibandingkan bulan-bulan 

sebelumnya. Rata-rata jumlah 

penumpang KRL Jabodetabek  

tahun 2017 sebanyak 865.342 

penumpang per hari. Kwartal dua 

tahun 2018 mengalami kenaikan 

menjadi 918.441 penumpang per 

hari. 

Harian Kompas menyebutkan 

bahwa jumlah penumpang KRL 

Jabodetabek mencapai 1.154.080 

pada tanggal 14 Mei 2018. 

Peningkatan jumlah penumpang 

yang menembus angka satu juta 

merupakan jumlah yang sangat 

tidak terduga. Adapun jumlah 

penumpang yang mencapai 1,15 juta 

penumpang telah mendekati target 

jumlah penumpang oleh PT Kereta 

Commuter Indonesia (KCI) tahun 

2019 yaitu 1,2 juta penumpang. 

Jumlah penumpang yang melonjak 

pada hari itu belum menjadi ukuran 

pada hari-hari selanjutnya. Diduga 

kenaikan tersebut disebabkan oleh 

masyarakat melakukan aktivitas 

ke pusat perbelanjaan menjelang 

puasa. Peningkatan jumlah 

penumpang lebih dari satu juta 

hanya terjadi pada hari -h- sebelum 

puasa. Yang menjadi pertanyaan 

adalah apakah jumlah penumpang 

tersebut akan terus naik dan bisa 

mencapai 1,2 juta penumpang pada 

tahun 2019? 

Berdasarkan data tahun 2014, 

rata-rata jumlah penumpang KRL 

Jabodetabek sebanyak 571.217. 

Tahun berikutnya, jumlah 

penumpang mengalami peningkatan 

yang cukup tinggi sebesar 23,5% 

menjadi 705.562 penumpang. 

Peningkatan jumlah penumpang 

tersebut disebabkan adanya 

perbaikan layanan penumpang 

melalui penambahan jumlah kereta, 

headway yang semakin pendek, 

kenyamanan kereta, dan waktu 

tempuh yang semakin cepat dari 

berangkat hingga tiba di stasiun 

terakhir. Jumlah penumpang 

tahun 2016 hanya bertambah 

sebesar 8,95% dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

Hal yang sama juga terjadi di tahun 

2017, rata-rata peningkatan jumlah 

penumpang hanya mencapai 7,70% 

dibandingkan tahun sebelumnya 

dan lebih rendah dibandingkan 

kenaikan jumlah penumpang tahun 

2016. Sampai dengan semester satu 

2018, rata-rata kenaikan jumlah 

penumpang KRL Jabodetabek 

dibandingkan tahun sebelumnya 

hanya 5,05%.

Berdasarkan data bulanan dari PT 

KCI tahun 2018, rata-rata jumlah 

penumpang per hari bulan Januari 

2018 sebanyak 905.635 penumpang. 

Bulan Februari 2018 naik sedikit 

menjadi 905.800 penumpang per 

hari. Rata-rata jumlah penumpang 

bulan April 2018 naik cukup tinggi 

menjadi 964.746 penumpang per 

Sumber: PT KCI, 2018
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hari. Namun, saat bulan puasa yaitu 

Mei 2018 dan lebaran idul fitri 

bulan Juni 2018 menurun menjadi 

827.751 penumpang per hari. 

Setelah lebaran 2018, jumlah 

penumpang cenderung naik dan 

stabil yaitu sebanyak 924.096 

penumpang. Dengan demikian, 

jumlah penumpang pada tanggal 

14 Mei 2018 sebanyak 1,15 juta 

penumpang merupakan hal biasa 

yang akan terulang pada tahun 

2019 yaitu awal Mei 2019 saat hari 

–h- sebelum puasa. Masyarakat 

dari luar Jakarta yaitu Bogor, 

Depok dan Tangerang akan 

membeli kebutuhan pokok, pakaian, 

gadget dan lainnya di Tanah 

Abang, Mangga Dua dan tempat 

perbelanjaan lainnya yang mudah 

dijangkau dari stasiun.  

Semakin bertambahnya jumlah 

penumpang yang naik KRL 

Jabodetabek disebabkan banyak 

hal antara lain: (i) semakin 

meningkatnya jumlah frekwensi 

(headway) keberangkatan KRL 

terutama di jam sibuk (rush hour), 

(ii) harga tiket yang terjangkau, 

(iii) kecepatan waktu tempuh dari 

stasiun keberangkatan ke stasiun 

perhentian, dan (iv) keamanan. 

Headway adalah selisih waktu 

keberangkatan antara KRL yang 

telah berangkat dengan KRL 

dibelakangnya. Biasanya headway 

dihitung antara stasiun A dengan 

stasiun B. Rata-rata headway saat 

ini terutama rush hour adalah 4 

menit. Sedangkan waktu normal 

7-10 menit.

Untuk menambah jumlah 

penumpang, PT KCI juga menambah 

kapasitas angkut penumpang 

melalui pembelian sarana KRL 

bekas. Penambahan sarana KRL 

diperlukan untuk memenuhi 

permintaan konsumen dan untuk 

dapat mencapai target yang 

ditetapkan. Selain itu, penambahan 

sarana ini juga memungkinkan 

karena PT KCI telah melakukan 

perpanjangan peron stasiun tempat 

naik turun penumpang yang 

sebelumnya cukup untuk 8 KRL 

menjadi 12 KRL. Survei lapang yang 

dilakukan penulis pada saat jam-

jam sibuk pergi dan pulang kerja 

yaitu pukul 06.00-09.00 dan 16.00-

19.00 menunjukkan penambahan 

frekwensi (headway) terutama 

lintas Bogor – Jakarta Kota menjadi 

sekitar 4 menit tetap padat dan 

hampir semua sarana KRL penuh.

Peningkatan Kinerja Layanan 
KRL Jabodetabek

Peningkatan pelayanan dan 

tingkat okupansi penumpang 

dilakukan dengan cara memberikan 

fleksibilitas kepada PT KCI dan 

melibatkan partisipasi publik. 

Salah satunya adalah dengan 

melakukan penjualan sebagian 

saham ke publik. Dengan 

aksi korporasi ini, diharapkan 

transparansi dan akuntabilitas 

kinerja PT KCI menjadi semakin 

baik karena dengan menjadi 

perusahaan publik makan menjadi 

keharusan bagi PT KCI untuk 

mempertanggungjawabkan semua 

aksi korporasi nya ke publik. Selain 

itu, intervensi dari beberapa pihak 

diharapkan semakin berkurang 

dimasa mendatang. 

Mengingat kebutuhan masyarakat 

semakin tinggi terhadap layanan 

transportasi KRL Jabodetabek, 

sudah saatnya PT KCI meningkatkan 

kenyamanan dan keamanan 

penumpang melalui pembelian 

sarana baru. Hampir seluruh sarana 

Headway adalah selisih 
waktu keberangkatan 
antara KRL yang telah 
berangkat dengan 
KRL dibelakangnya. 
Biasanya headway 
dihitung antara stasiun 
A dengan stasiun B. 
Rata-rata headway 
saat ini terutama rush 
hour adalah 4 menit. 
Sedangkan waktu 
normal 7-10 menit.

‘‘
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KRL saat ini rata-rata berusia 20 

tahun atau lebih. Beberapa tahun 

lalu yaitu 2013-2015 dan bahkan 

sampai saat ini, PT KCI melakukan 

pembelian KRL bekas dari Jepang. 

KRL bekas tersebut telah berusia 

20 tahun atau lebih. Harga sarana 

bekas impor Jepang sekitar Rp1 

miliar per kereta/gerbong.

Sedangkan harga KRL baru 

sekitar Rp10 miliar per kereta. 

Jika diasumsikan membeli sekitar 

100 kereta untuk 10 rangkaian, 

maka kebutuhan investasi PT KCI 

diperkirakan sebesar Rp1 triliun. 

Bila menggunakan dana pinjaman 

dari lembaga keuangan akan 

memberatkan cash flow PT KCI. 

Oleh karena itu dengan menjual 

saham publik, diharapkan akan 

mendapatkan dana segar dari 

publik yang tidak memberatkan 

cash flow perusahaan.

Hal lain yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan jumlah 

penumpang adalah mengurangi 

persilangan lintas seperti Stasiun 

Manggarai dan Tanah Abang. 

Seringkali KRL lintas Bogor-

Kota/Jatinegara cukup lama 

berhenti di Stasiun Manggarai 

karena menunggu antrian akibat 

pertemuan dengan kereta antar 

kota yang lebih diprioritaskan lewat 

menuju Stasiun Gambir. 

Salah satu yang menjadi 

penghambat kelancaran 

perjalananan KRL Jabodetabek 

adalah Stasiun Gambir yang 

dikhususkan bagi kereta antar 

kota. Dimasa mendatang Stasiun 

Manggarai dapat dioperasikan 

sebagai stasiun besar yang 

menggantikan Stasiun Gambir 

sebagai tempat pertemuan seluruh 

perjalanan kereta api (KA). 

Kemudian Stasiun Gambir dapat 

dijadikan tempat perhentian dan 

keberangkatan KRL Jabodetabek. 

Saat ini sedang dilakukan 

pembangunan track baru di Stasiun 

Manggarai yang akan menampung 

KRL dari Bogor menuju Kota/

Jatinegara dan Bekasi menuju Kota. 

Pembangunan ini dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Perkeretaapian 

(DJKA) Kementerian Perhubungan 

untuk meningkatkan frekwensi 

seluruh perjalanan KRL Jabodebek, 

KA Bandara Soetta, dan KA 

antar kota. Target penyelesaian 

pembangunan track baru adalah 

tahun 2019. 

Kesimpulan

Target KRL Jabodetabek untuk 

mengangkut 1,2 juta penumpang 

tahun 2019 merupakan target yang 

realistis dengan merubah platform 

PT KCI menjadi perusahaan publik. 

Salah satu tujuan menjadikan PT 

KCI menjadi perusahaan publik 

adalah menggunakan dana segar 

untuk membeli KRL baru. PT KCI 

akan memulai persaingan dengan 

PT Mass Rapid Transit (MRT) 

Jakarta yang akan mengoperasikan 

MRT Lebak  Bulus – Sudirman 

pada bulan Maret 2019. Selain 

itu, tujuan menjadikan PT KCI 

menjadi perusahaan publik 

adalah mengurangi intervensi 

pemerintah terhadap pelayanan 

angkutan KRL Jabodetabek. Salah 

satu intervensi yang menjadi 

penghambat fleksibilitas PT KCI 

adalah penetapan tarif. Selama ini 

tarif yang dikenakan ke penumpang 

merupakan tarif bersubsidi. 

Pemerintah Pusat melalui DJKA 

berperan aktif dalam menentukan 

besaran tarif yang akan dikenakan 

ke penumpang.

Potensi mengangkut penumpang 

lebih dari satu juta masih 

memungkinkan karena saat rush 

hour jumlah penumpang yang 

naik KRL Jabodetabek sangat 

padat. Penambahan frekwensi 

keberangkatan menjadi tiga menit 

saat rush hour dapat diterapkan 

untuk mengangkut baik penumpang 

eksisting maupun penumpang baru. 

Hal lainnya adalah mengurangi 

perlintasan silang di Stasiun 

Manggarai secara maksimal. 

Seringnya pergantian wesel 

dapat mengakibatkan kerusakan 

mendadak saat KRL beroperasi. Hal 

yang sama juga dengan menjadikan 

KA Ekonomi antar kota Tanah 

Abang ke Rangkas Bitung dapat 

ditiadakan dengan menjadikan 

KA antar kota sebagai bagian KRL 

Jabodetabek.
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Nusa Dua (6/12) Badan Kebijakan Fiskal kembali 

menyelenggarakan seminar Annual International Forum 

on Economic Development and Public Policy(AIFED) 

untuk ke-8 kalinya. Tahun ini, seminar AIFED 

diselenggarakan di Nusa Dua Bali dengan mengambil 

tema ‘Building for the Future: Strengthening Economic 

Transformation in Facing Forward Global Evolution’.

Kepala BKF Suahasil Nazara menjelaskan, “Tema 

AIFED tahun ini akan menjadi benang merah seminar 

sebelumnya dalam kerangka transformasi struktural di 

Indonesia”. Lebih lanjut, Kepala BKF mengungkapkan 

bahwa gelaran seminar AIFED telah menjadi bagian 

penting dalam proses pengambilan kebijakan publik 

di Indonesia. Sebagaimana diketahui, seminar AIFED 

ini telah mendiskusikan berbagai isu penting ekonomi, 

fiskal, dan pembangunan seperti stabilitas keuangan, 

strategi untuk menghindari middle income trap, growth 

strategy, pembiayaan infrastruktur, dan technological 

change.

Seminar AIFED tahun 2012 dengan tema stabilitas 

keuangan telah mendorong koordinasi yang lebih kuat 

antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS dalam 

menjaga stabilitas perekonomian. Sekarang koordinasi 

tersebut lebih kuat di bawah Komite Stabilitas Sistem 

Keuangan (KSSK). Seminar AIFED tahun 2013 dengan 

tema Avoiding Middle Income Trap  telah memberi 

input penting bagi penyusunanan RPJMN dan Nota 

Keuangan. AIFED 2016 tentang Unlocking Public 

and Private Investment  telah memberi dukungan 

kuat terhadap implementasi asset securitization 

program untuk percepatan pembangunan infrastruktur. 

AIFED 2017 tentang technological change  juga 

mendorong diskusi yang intens terkait isu tersebut 

akhir-akhir ini.

Seminar AIFED 2018   ini menghadirkan para pembuat 

kebijakan, ekonom, akademisi, dan dunia usaha untuk 

mendiskusikan topik-topik sektor riil, fiskal, dan 

keuangan. Seminar yang berlangsung dua hari ini 

menghadirkan tiga sesi diskusi, yaitu tentang kondisi 

perekonomian global di masa yang akan datang, 

peningkatan daya saing negara, dan investasi sumber 

daya manusia.

Pembicara yang hadir antara lain Robert Lawrence dari 

Harvard University, John Hawksworth dari PwC UK, 

serta Winfried Wicklein dari ADB. Selain itu, AIFED 

juga menghadirkan young influencers Yukka Harlanda 

dari Brodo, Iim Fahima dari QueenRides, dan Haiva 

Muzdaliva dari Indonesia Mengajar. (fatimah medina)

The 8th Annual International Forum on  
Economic Development and Public Policy (AIFED)
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The 8th Annual International Forum on  
Economic Development and Public Policy (AIFED)

Indonesia – Japan Joint Working Group (JWG) menjadi 

salah satu forum yang digunakan sejak tahun 2013 

untuk mendiskusikan isu-isu seputar ekonomi secara 

umum serta isu-isu strategis yang berkembang di 

kedua negara, termasuk kerja sama perdagangan dan 

investasi kedua negara. Perhelatan JWG tahun ini yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Indonesia 

bersama dengan Kementerian Keuangan Jepang pada 

tanggal 19 Desember 2018 di Ubud, Bali juga menjadi 

salah satu bagian dari peringatan 60 tahun hubungan 

bilateral Indonesia dan Jepang.  

Selain perkembangan perekonomian kedua negara, 

pada JWG kali ini juga diangkat isu-isu mengenai 

strategi pembiayaan risiko bencana, skema baru 

penjaminan proyek infrastruktur, penggunaan mata 

uang lokal pada perdagangan bilateral, kondisi terkini 

teknologi finansial, khususnya pengaturan terhadap 

Cryptocurrency, serta perkembangan sektor keuangan. 

Dari forum tersebut, delegasi Indonesia banyak 

mendapatkan masukan untuk mengatasi penurunan 

nilai perdagangan kedua negara, salah satunya 

dengan meningkatkan sektor industri dan manufaktur 

agar kebijakan ekspor yang diambil dapat bernilai 

tambah lebih. Di samping itu, delegasi Indonesia juga 

mendapatkan masukan dari asosiasi investor Jepang 

pada beberapa peraturan di sektor keuangan agar 

memperbaiki kemudahan berbisnis di Indonesia.

Pengalaman Jepang dalam meminimalisasi dampak 

bencana dengan mengedepankan industri asuransi 

domestik serta skema pada level kerja sama regional 

dalam bentuk South East Disaster Risk Insurance 

Facility (SEADRIF) juga didiskusikan dalam pertemuan 

tersebut. Kebijakan tersebut dapat melengkapi 

implementasi dari strategi Indonesia terkait Disaster 

Risk Financing and Insurance (DRFI) yang baru saja 

diluncurkan pada pertemuan tahunan World Bank-IMF 

bulan Oktober lalu.

Demi menjunjung tinggi prinsip kemitraan, pihak 

Indonesia juga berbagi informasi terkait kerja 

sama Indonesia bersama Malaysia dan Thailand 

untuk menggunakan mata uang lokal sebagai alat 

pembayaran dalam transaksi perdagangan di antara 

ketiga negara. Tidak hanya itu, delegasi Indonesia 

juga memaparkan kondisi terkini teknologi finansial 

di Indonesia, termasuk penggunaan Cryptocurrency 

yang belum dianggap sebagai alat pembayaran yang 

sah. Dalam kesempatan tersebut, pihak Indonesia juga 

mengharapkan dukungan Jepang dalam perumusan 

peraturan perundang-undangan terkait program 

penjaminan polis demi meningkatkan inklusivitas 

keuangan Indonesia.

Indonesia - Japan Joint Working Group 2018
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Statistik

STATISTIK

Pada 8 Oktober hingga 14 Oktober 2018 Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan 

IMF-Bank Dunia 2018. Pada pertemuan yang digelar di Bali tersebut, diperkirakan uang yang berputar 

untuk pembangunan konstruksi, biaya operasional pertemuan, dan pengeluaran para pengunjung pada 

pertemuan tersebut berkisar Rp. 6,9 Triliun. Lalu apa yang didapatkan Indonesia atas penyelenggaraan 

acara tersebut? Selain meningkatnya jumlah wisatawan baik asing maupun domestik, Bali juga menikmati 

kenaikan perekonomiannya dari perputaran uang yang dikeluarkan oleh para pengunjung pertemuan 

tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama di Bali seperti pada penginapan, 

makanan, dan transportasi. Selain pemasukan devisa, dalam pertemuan IMF-World Bank 2018, ada 19 

komitmen investasi yang ditandatangani, dengan nilai komitmen 13,6 miliar dollar AS atau setara sekitar 

Rp 200 triliun.

Pada kesempatan pertemuan tahunan tersebut Indonesia juga berkesempatan menyuarakan empat misi 

ekonomi Indonesia, antara lain:

• Pertama, penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antarnegara untuk secara bersama-sama 

memulihkan ekonomi global dan mengatasi ketidakpastian global.

• Kedua, penguatan pembiayaan infrastruktur Indonesia. Di sini Indonesia akan memperjuangkan agar 

pembiayaan infrastruktur tidak hanya dibiayai oleh APBN, namun juga melibatkan pihak swasta.

• Ketiga, memanfaatkan ekonomi dan keuangan digital untuk kemajuan ekonomi. Indonesia berupaya 

agar ekonomi digital bisa membantu bangkitnya UMKM serta pelaku usaha lain yang berbasis 

teknologi.

• Keempat, ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan bidang 

tersebut.

Sumber: kompas.com
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Cetak Biru

kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan 

dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan 

tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan 

program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau 

implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit 

di lingkungan kerja

Risk Transfer 

suatu proses mengalihkan risiko yang telah 

diidentifikasi kepada pihak lain dengan memperhatikan 

kesesuaian atau kemampuan pihak-pihak yang terlibat 

yang akan menerima risiko tersebut.

Generalized System of Preferences

Kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi 

pemotongan bea masuk impor terhadap produk 

ekspor negara penerima. Ini merupakan kebijakan 

perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya 

dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian 

negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi 

negara pemberi maupun penerima.

Arbitrase

(Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 

30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa) adalah cara penyelesaian 

suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Disaster Risk Financing And Insurance (DRFI)

strategi pemerintah dalam pengelolaan keuangan 

dan pengamanan aset-aset dalam menghadapi resiko 

terjadinya bencana yang memerlukan pendanaan untuk 

proses mempercepat rekonstruksi dan pemulihan.

Investor-State Dispute Settlement (ISDS) 

Penyelesaian sengketa investor dan pemerintah adalah 

sebuah mekanisme yang terdapat pada perjanjian 

investasi dan perdagangan yang memberikan investor 

dari suatu negara mengajukan klaim kepada negara 

lain yang menjadi tempat tujuan investasi jika negara 

tersebut melakukan pelanggaran terhadap perjanjian 

yang telah dibuat sebelumnya. 

Industri TPT

adalah industri tekstil dan produk tekstil yang 

berdasarkan ekspor dengan harmonize system (HS) 6 

digit terdiri dari produk tekstil berupa serat, benang, 

kain, pakaian jadi, dan produk lainnya seperti karpet 

dan sebagainya.

Revealed Comparative Advantage (RCA)

suatu metode yang mengukur secara komparatif 

indikator daya saing produk suatu negara terhadap 

negara lain. 

Harmonized System (HS) 

standar internasional atas sistem penamaan dan 

penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi 

produk perdagangan dan turunannya yang 

dikelola oleh World Customs Organization (WCO) 

beranggotakan lebih dari 170 negara anggota dan 

berkantor di Brussels, Belgia

Glosarium

GLOSARIUM
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Ada seorang tukang kayu. Suatu 

saat ketika sedang bekerja, secara 

tak disengaja arlojinya terjatuh dan 

terbenam di antara tingginya tumpukan 

serbuk kayu.

Arloji itu adalah sebuah hadiah dan 

telah dipakainya cukup lama. Ia amat 

mencintai arloji tersebut. Karenanya 

ia berusaha sedapat mungkin untuk 

menemukan kembali arlojinya. Sambil 

mengeluh mempersalahkan keteledoran 

diri sendiri si tukang kayu tersebut 

membongkar tumpukan serbuk yang 

tinggi itu.

Teman-teman pekerja yang lain juga 

turut membantu mencarinya. Namun 

sia-sia saja. Arloji kesayangan itu tetap 

tak ditemukan.

Tibalah saat makan siang. Para pekerja 

serta pemilik arloji tersebut dengan 

semangat yang lesu meninggalkan 

bengkel kayu tersebut.

RENUNGAN

Arloji Yang Hilang
Saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka 

mencari arloji itu, datang mendekati tumpukan serbuk kayu 

tersebut. Ia menjongkok dan mencari. Tak berapa lama berselang 

ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu 

tersebut.

Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun ia juga heran, 

karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan 

serbuk namun sia-sia. Tapi anak ini cuma seorang diri saja, dan 

berhasil menemukan arloji itu.

“Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini ?”, tanya si tukang 

kayu.

“Saya hanya duduk secara tenang di lantai. Dalam keheningan itu 

saya bisa mendengar bunyi tik-tak, tik-tak. Dengan itu saya tahu di 

mana arloji itu berada”, jawab anak itu.

Pesan

Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan 

selama hidup. Sering secara tidak sadar kita terjerumus dalam seribu 

satu macam ‘kesibukan dan kegaduhan’.

Ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum 

mulai melangkah menghadapi setiap permasalahan. iphincow.com

Buku di atas dapat dibaca melalui tautan berikut:
https://bit.ly/2CX3LQm

atau dapat memindai gambar barcode di samping.



Cetak biru ini merupakan manifestasi BKF 

sebagai unit yang berperan dalam menganalisis, 

mengevaluasi, merumuskan rekomendasi 

kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan 

pemantauan KEK bilateral dengan pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah. Lebih jauh, cetak biru 

ini diharapkan dapat membantu Indonesia untuk 

lebih mudah menyasar kepentingan-kepentingan 

spesifik Indonesia terhadap negara mitra.

Cetak Biru KEK Bilateral ini memiliki sejumlah 

karakter, yakni berorientasi pada objektif 

yang jelas, bersifat sebagai panduan kebijakan, 

memberikan arahan prioritas, bersifat jangka 

panjang, serta berfungsi sebagai kerangka 

evaluasi. Agenda kunci cetak biru KEK 

bilateral ini mencakup (i) penguatan daya saing 

dan produktivitas ekonomi, (ii) pencapaian 

pembangunan berkelanjutan, (iii) penguatan tata 

kelola ekonomi internasional, dan (iv) penguatan 

kapasitas dalam negeri.

Disclaimer 
 

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

Kementerian Keuangan RI, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional 
penulis

Cetak Biru Kerja Sama Ekonomi
Dan Keuangan Bilateral

Buku di atas dapat dibaca melalui tautan berikut:
https://bit.ly/2CX3LQm

atau dapat memindai gambar barcode di samping.

Ada beberapa elemen yang dijadikan dasar dalam mementukan skala prioritas dalam cetak biru ini, 

antara lain (i) kapasitas dan skala ekonomi negara mitra serta hubungannya dengan Indonesia, (ii) 

keterlibatan dalam hubungan internasional, (iii) kapasitas kemampuan kenangan negara mitra dan 

hubungannya dengan Indonesia, (iv) kemampuan keamanan, dan (v) kapasitas dan kemampuan ilmu 

pengetahuan. Kemudian, dari elemen-elemen tersebut negara-negara mitra dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori negara, yaitu negara strategis, negara penting, dan negara mitra.
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