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Kata Pengantar 

  Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia menyajikan perkembangan utama 
ekonomi Indonesia dalam tiga bulan terakhir.  Laporan ini menempatkan perkembangan 
dalam konteks jangka panjang dan global, serta menilai terhadap prospek ekonomi dan 
kesejahteraan social Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak termasuk pembuat 
kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan 
professional yang terlibat dalam ekonomi Indonesia. 
 

  Laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini disusun dan dihimpun 
oleh tim analisa makroekonomi kantor perwakilan Bank Dunia di Jakarta dipandu oleh 
Shubham Chaudhuri (Lead Economist) dan Enrique Blanco Armas (Senior Economist): 
Magda Adriani (harga beras), Andrew Blackman (arus perdagangan, neraca 
pembayaran),  Andrew Carter (penerimaan pemerintah), Andrew Ceber (neraca nasional
and permintaan domestik, proyeksi makroekonomi jangka menengah, dan ringkasan 
eksekutif), Fitria Fitrani (arus perdagangan dan ASEAN-China FTA), Faya Hayati 
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finansial, kondisi moneter, sektor perbankan),  Djauhari Sitorus (sektor perbankan). 
Andrew Ceber, Tia Chandra, Ashley Taylor and Tim Bulman berbagi tugas penyuntingan 
dan produksi. Enrique Blanco memberikan komentar-komentar rinci pada draft-draft awal. 
 

  Dokumen ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Nicolas Novianto dan diedit oleh 
Magda Adriani, Fitria Fitrani, dan Ahya Ihsan. 
 
 

Untuk mendapatkan lebih banyak analisa Bank Dunia atas 
ekonomi Indonesia:   

  Untuk informasi mengenai the World Bank serta kegiatannya di Indonesia, silakan 
berkunjung ke website ini  www.worldbank.org/id 
 
Untuk mendapatkan publikasi terkait melalui e-mail, silakan menghubungi 
madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, 
silakan menghubungi tbulman@worldbank.org. 
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Ringkasan Eksekutif: Melihat ke masa depan 

Pertumbuhan Indonesia 
yang kuat terus 
berlanjut, dengan 
tantangan jangka 
menengah untuk  
memperkuat dan 
mempertahankan 
prestasinya 

 Ekonomi Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang kuat, berlawanan dengan 
pergerakan ekonomi dunia lainnya yang bergejolak dan penuh ketidakpastian. Kuatnya 
pertumbuhan memungkinkan fokus kebijakan bergeser dari ketidakpastian jangka pendek 
menjadi pencapaian investasi dan reformasi yang dibutuhkan untuk menjamin 
pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan untuk periode yang lebih panjang. Pencapaian 
sasaran Pemerintah akan pertumbuhan di atas 7 persen di tahun 2014 membutuhkan 
peningkatan investasi yang kuat, terutama dalam infrastruktur, dan dalam keterampilan 
dan produktivitas. 

 
Permintaan dalam negeri 
terus menyokong 
prestasi pertumbuhan 
Indonesia 

 Output triwulanan meningkat pada triwulan 2, yang menghasilkan pertumbuhan tahun-ke-
tahun sebesar 6,2 persen, nilai tertinggi sejak timbulnya krisis ekonomi global dua tahun 
yang lalu. Permintaan dalam negeri, terutama belanja swasta, menyokong kinerja 
pertumbuhan dan berhubungan dengan meningkatnya impor, terutama bagi investasi dan 
barang setengah jadi. Walaupun tidak selambat pada triwulan 1, pencairan belanja 
pemerintah yang lambat menghambat pertumbuhan. Para mitra perdagangan Indonesia 
juga mencatat pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan, walaupun keseluruhan 
sumbangan permintaan luar negeri bersih terhadap pertumbuhan bernilai negatif pada 
triwulan 2. Dalam hubungannya, prestasi sektor-sektor berorientasi dalam negeri melebihi
sektor-sektor beorientasi luar negeri. 
 
Pola pertumbuhan tersebut umumnya diperkirakan akan berlanjut pada jangka pendek.
Peningkatan konsumsi dalam negeri dan meningkatnya investasi pemerintah dan swasta 
akan turut mempengaruhi kontraksi pada surplus neraca berjalan. Investasi diperkirakan 
akan meningkat lebih jauh, dengan kuatnya pertumbuhan kredit investasi dan modal kerja 
yang terlihat beberapa bulan ini dan dengan alokasi ulang belanja pemerintah kepada 
belanja modal yang direncanakan untuk tahun 2011. Proyeksi pertumbuhan PDB di tahun 
2010 direvisi sedikit naik dari yang dibuat pada Triwulanan edisi Juni, mencerminkan 
menguatnya sektor-sektor berorientasi dalam negeri, sementara ramalan PDB untuk 
tahun 2011 tetap tidak berubah pada 6,2 persen.  

 
Tabel 1: Ramalan tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat untuk tahun 2010 dan 2011 

* Proyeksi Departemen Keuangan, angka tahun 2011 adalah anggaran yang direncanakan 
Sumber: Departemen Keuangan, BPS dan lembaga statistik nasional lain lewat CEIC, 
Consensus Forecasts Inc., dan Bank Dunia 
 

Faktor-faktor sementara 
mendorong peningkatan 
inflasi umum dengan 
peningkatan harga beras 
dalam negeri 
menggerakan inflasi 
keranjang kemiskinan 
naik dengan tajam 

 Inflasi inti meningkat pada beberapa bulan terakhir bersama-sama dengan meningkatnya 
permintaan dalam negeri. Pada bulan Agustus laju bulanan telah kembali kepada nilai 
rata-rata historisnya, walaupun masih terlalu dini untuk menilai apakah hal itu merupakan 
gejala awal yang sifatnya mengikat. Inflasi umum (headline), seperti seringkali terjadi, 
sangat bergejolak, meningkat dengan kuat di bulan Juni hingga Agustus, terutama karena 
perubahan besar yang satu kali terjadi pada sisi penawaran, yang disebabkan oleh musim 
kemarau ‘basah’. Yang pertama kali terkena dampaknya adalah harga cabai, tetapi 
kemudian juga harga bahan pangan lain, terutama harga beras, yang meningkat secara 
signifikan di pasar dalam negeri, menciptakan perbedaan harga beras yang makin lebar
antara harga beras dalam negeri dan internasional. Peningkatan harga tersebut terutama 
mempengaruhi rumah tangga miskin, yang pengeluaran terbesarnya adalah untuk 
membeli beras. Inflasi keranjang kemiskinan mencapai 11.3 persen di bulan Agustus, 
sekitar 5 poin persentase lebih tinggi dari tingkat inflasi umum. Gangguan tersebut 
diperkirakan hanya bersifat sementara, dan tampaknya perkiraan akan tingkat inflasi tidak 
berubah karena hanya memiliki dampak yang terbatas. Akan tetapi, dalam jangka 
pendek, peningkatan harga barang-barang dan jasa yang dikonsumsi oleh kaum miskin 
dapat menutup beberapa pengaruh pengentasan kemiskinan yang dibawa oleh kuatnya 
kinerja pertumbuhan, yang turut menyebabkan turunnya tingkat kemiskinan menjadi 13,3 
persen di bulan Maret 2010 dari 14,2 persen satu tahun sebelumnya. 

2009 2010 2011

Produk domestik bruto (Perubahan persentase per tahun) 4.5 6.0 6.2

Indeks harga konsumen (Perubahan persentase per tahun) 4.8 5.1 6.4

Saldo anggaran* (Persen dari PDB) -1.6 -1.5 -1.7

Pertumbuhan mitra dagang utama (Perubahan persen per tahun) -0.8 6.5 4.3
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Aliran modal kembali 
masuk dengan deras, 
menciptakan suatu 
tantangan bagi kebijakan 
moneter  

 Kepercayaan akan prospek Indonesia, ditambah dengan yield yang relatif tinggi terhadap 
yield pasar-pasar negara maju, mendorong aliran modal masuk dengan derasnya. Sekitar 
7,3 miliar dolar Amerika aliran modal asing masuk dari bulan Juni hingga Agustus. Tetapi, 
aliran keluar sebesar 5,7 miliar dolar Amerika yang terjadi pada bulan Mei menyoroti 
berlanjutnya kepekaan aliran tersebut terhadap sentimen yang berasal dari dalam 
maupun luar negeri. Tingginya volume aliran masuk modal yang belakangan terjadi telah 
mengembalikan tekanan naik kepada Rupiah, yang bila menjadi kenyataan, dan 
digabungkan dengan meningkatnya harga-harga dalam negeri, akan menambah kepada 
tekanan daya saing yang dihadapi oleh sektor yang berorientasi ekspor. Investasi dan 
reformasi yang meningkatkan produktivitas, seperti pada infrastruktur, dapat membantu 
menghadapi tekanan tersebut. Suatu tantangan kebijakan dalam waktu dekat adalah 
bagaimana menangani kenaikan  tekanan inflasi sementara menjamin aliran masuk 
modal yang lebih stabil dan lebih berkelanjutan. Sehubungan dengan masalah tersebut, 
Bank Indonesia baru saja memperketat giro wajib minimum tetapi tidak mengubah 
besaran BI Rate. Pengelolaan gejolak aliran jangka pendek mendorong penerbitan 
kebijakan pada bulan Juni, seperti aturan kepemilikan SBI setidaknya mencapai satu 
bulan.  
 

Pemerintah 
merencanakan untuk 
mendorong belanja 
modal untuk mendanai 
pembangunan 
infrastruktur dan 
melanjutkan program 
sosial bagi kaum miskin 

 Pemerintah telah memangkas proyeksi defisitnya untuk tahun 2010, menjadi 1,5 persen 
dari PDB, yang mencerminkan beberapa factor, termasuk penyesuaian asumsi, dan 
lemahnya pencairan dana belanja pada permulaan tahun. Pada bulan Juli 2010 
Pemerintah meningkatkan tarif listrik sebesar rata-rata 8 persen. Penyesuaian ini adalah 
reformasi yang paling besar terhadap tarif listrik sejak bulan Januari 2003, dan 
merupakan suatu langkah kecil menuju sasaran RPJMN Pemerintah tahun 2010-2014 
untuk meningkatkan target subsidi energi sementara meminimalkan beban terhadap 
anggaran. Reformasi seperti itu dapat memberi lebih banyak ruang fiskal untuk investasi 
dan jaminan sosial. 
 
RAPBN 2011 mengambil arah baru, menempatkan lebih banyak sumber daya secara 
signifikan kepada investasi permodalan (lebih tinggi 28 persen dari yang ditempatkan 
pada tahun 2010), sementara meningkatkan efisiensi pemberian subsidi, terutama 
dengan mengajukan pemangkasan subsidi listrik yang besar. Secara keseluruhan 
pemerintah tidak memperkirakan perubahan prioritas tersebut akan mempengaruhi posisi 
fiskalnya, dengan proyeksi defisit anggaran 2011 mendekati nilai tahun 2010. Dengan 
kuatnya ekonomi nominal, tampaknya hal ini akan mendorong turunnya tingkat hutang 
pemerintah menjadi 25 persen dari PDB. Mengasumsikan pertumbuhan ekonomi nominal 
yang kuat, karena pertumbuhan harga-harga keseluruhan ekonomi yang kembali ke nilai 
rata-rata pada pertengahan dekade yang lalu, dan karena pencairan anggaran meningkat 
hanya sedikit di atas laju yang dicapai pada paruh pertama tahun 2010, akan memberi 
tekanan turun pada proyeksi defisit (lihat Bagian B dari Triwulanan edisi bulan Juni 2010 
untuk melihat rincian pembahasannya). 

 
Risiko jangka pendek 
masih besar tetapi telah 
menurun, sementara 
tantangan kebijakan 
tetap bertahan 

 Risiko keseluruhan terhadap ramalan jangka pendek Indonesia masih cukup besar, 
walaupun telah menurun sejak Triwulanan yang lalu dengan adanya periode 
pertumbuhan ekonomi yang kuat. Risiko terhadap ramalan inflasi telah meningkat, jika 
kuatnya permintaan dalam negeri berlanjut dan guncangan sisi penawaran yang bersifat 
sementara menjelma menjadi tekanan harga yang terus bertahan. Sekarang 
penekanannya adalah pada tantangan kebijakan yang berhubungan dengan cepat 
berubah arahnya aliran masuk modal. Pada jangka menengah, dengan keterbatasan 
kapasitas mulai memberati beberapa sektor, menciptakan tekanan inflasi, tantangannya 
adalah menjamin pertumbuhan pada prasarana dan pekerja terampil yang tersedia dan 
meningkatkan iklim usaha demi mendukung perluasan produksi, lapangan kerja dan 
pendapatan.  
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Memenuhi sasaran 
pertumbuhan dan 
pengentasan kemiskinan 
jangka menengah 
Pemerintah 
membutuhkan kemajuan 
pada jajaran reformasi 
struktural, didukung oleh 
belanja yang terukur 

 Pemerintah menghadapi beberapa prioritas yang mendesak untuk mendukung 
pertumbuhan dan memastikan bahwa mereka menguntungkan bagi seluruh penduduk, 
terutama yang paling miskin. Menangani keterbatasan kegiatan sektor swasta karena 
ketidakcukupan prasarana Indonesia akan membutuhkan investasi pemerintah yang 
cukup besar, dan RAPBN 2011 mulai mencerminkan hal ini. Peningkatan prasarana akan 
membantu mendorong pertumbuhan ke depan dengan menyempurnakan hubungan antar 
daerah ekonomi, mendorong pembentukan gugus industri dan pusat kegiatan ekonomi, 
dan meningkatkan efisiensi struktur jajaran pedesaan Indonesia. 
 
Seluruh rakyat Indonesia membutuhkan akses terhadap kesempatan untuk 
memanfaatkan peningkatan pertumbuhan yang mengalir dari investasi-investasi tersebut. 
Sebagai contoh, sekarang ini, sekitar setengah penduduk Indonesia tidak memiliki akses 
terhadap jasa keuangan resmi. Meningkatkan akses kepada jasa keuangan bagi rumah 
tangga dan perusahaan tidak hanya akan meningkatkan kemampuan mereka untuk 
berinvestasi pada kesempatan yang produktif, tetapi juga memungkinkan mereka untuk 
menyimpan tabungan untuk meredam kejutan terhadap pendapatan riil mereka. Dalam 
hubungannya dengan pasar tenaga kerja, penyusun kebijakan menghadapi tantangan 
dalam menentukan program dan kebijakan mana yang akan memacu penciptaan 
pekerjaan yang baik, sementara pada waktu yang sama, memastikan bahwa para pekerja 
mendapat perlindungan yang lebih baik dari risiko-risiko yang mengancam kelangsungan 
pekerjaan mereka. Reformasi untuk meningkatkan peraturan tenaga kerja, prasarana dan 
iklim investasi, seluruhnya merupakan unsur yang penting bagi strategi nasional yang 
“mendukung pekerjaan". Mengurangi ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki 
oleh mereka yang mulai masuk ke pasar tenaga kerja dan keterampilan yang diminta oleh 
pemberi kerja juga akan membantu meningkatkan penyerapan pekerja dan meningkatkan 
produktivitas. Meningkatkan hasil pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah yang 
tertinggal, di mana skema dana hibah PNPM Generasi telah menunjukkan hasil yang 
baik, akan, sejalan dengan prioritas Pemerintah dan sasaran pembangunan milenium 
(Millennium Development Goal), juga dapat membantu untuk lebih mengentaskan 
kemiskinan, menurunkan angka kematian persalinan dan anak, dan menjamin cakupan 
universal bagi pendidikan dasar. 

 



 

A. UPDATE EKONOMI DAN FISKAL  

1. Prestasi kuatnya pertumbuhan Indonesia belakangan ini diperkirakan akan 
berlanjut 

Pertumbuhan tahunan di 
Indonesia telah kembali 
ke laju yang tidak pernah 
terlihat sejak tahun 2008, 
dan diperkirakan akan 
tetap bertahan hingga 
akhir tahun 2011 

 Ekonomi Indonesia terus bertumbuh dengan kuat pada paruh pertama tahun 2010, 
dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun kembali ke laju yang tidak pernah terlihat sesudah 
kekacauan global di tahun 2008. Pertumbuhan pada triwulan 2 bergerak melebihi nilai 
rata-rata dekade yang lalu (Gambar 1).  Pertumbuhan tahun-ke-tahun meningkat menjadi 
6,2 persen, naik dari 5,7 persen pada triwulan 1. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan 
meningkat ke kisaran tersebut hingga akhir tahun, membawa pertumbuhan tahunan 
menjadi 6 persen di tahun 2010, dan menjadi sekitar 6,2 persen di tahun 2011.  
 

Pertumbuhan mitra-mitra 
perdagangan Indonesia 
telah disesuaikan naik, 
sementara harga 
komoditas diperkirakan 
akan terus bertumbuh 
dengan kuat 

 Pertumbuhan pada mitra-mitra perdagangan utama Indonesia (MTP) terus meningkat 
dengan sangat kuat pada triwulan 2, didorong oleh Singapura, Cina dan Korea (Gambar 
2).  Ramalan konsensus bagi mitra dagang utama Indonesia telah disesuaikan naik 
hingga 6,3 persen, tetapi sebagian besar dari pertumbuhan ini telah direalisasi pada 
pertengahan tahun 2010. Pergerakan harga komoditas internasional tidak selaras sejak 
penurunan besar yang terjadi pada bulan Mei. Indeks Harga Komoditas Energi Bank 
Dunia tetap datar, mencerminkan harga minyak yang stabil, sementara Indeks Harga 
Komoditas Non Energi telah mencapai tingkat tertingginya sejak bulan September 2008. 
Peningkatan tersebut didorong oleh kuatnya kenaikan harga logam dasar dan bahan 
pangan. Harga-harga komoditas energi dan non energi diperkirakan akan tumbuh 
sebesar 20 persen di tahun 2010 dan kedua indeks juga diproyeksikan akan sekitar 4 
persen lebih rendah di tahun 2011. 
 

Gambar 1: Pertumbuhan PDB triwulanan tetap kuat 
(persentase perubahan) 

Gambar 2: Pertumbuhan mitra dagang yang kuat sedikit 
jatuh pada triwulan 2  
(rata-rata pertumbuhan MTP, dibobotkan dengan pangsa 
ekspor Indonesia) 

* Rata-rata pertumbuhan triwulan-ke-triwulan antara triwulan 
1/2000 dan triwulan 2/2010 
Sumber: BPS, penyesuaian musiman Bank Dunia 

Sumber: BPS, lembaga statistik nasional lewat CEIC, 
proyeksi Consensus Forecasts Inc.,  dan Bank Dunia 

a. Permintaan swasta meningkat pada paruh pertama tahun 2010, mengimbangi 
perlambatan belanja pemerintah 

Konsumsi swasta 
memimpin pertumbuhan 
pada triwulan 2 

 Belanja konsumsi swasta adalah penyumbang utama kepada pertumbuhan belanja pada 
triwulan 2, sementara pertumbuhan investasi tetap stabil. Impor tetap lebih cepat 
dibanding ekspor.  Belanja pemerintah tetap lemah pada triwulan 2 dengan berlanjutnya 
pencairan dana yang lambat Gambar 3). 
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Konsumsi yang kuat pada 
paruh pertama tahun 
2010 disebabkan oleh 
tren yang 
menguntungkan 
termasuk pertumbuhan 
harga yang moderat dan 
peningkatan pendapatan 

 Belanja swasta mendorong pertumbuhan pada triwulan 2, dengan pertumbuhan tahun-ke-
tahun kembali ke sekitar 5 persen. Hal ini umumnya datang dari pertumbuhan belanja 
barang-barang konsumsi bukan pokok, karena pertumbuhan belanja bahan pangan tetap 
stabil. Kuatnya belanja swasta konsisten dengan meningkatnya pendapatan dalam negeri 
dan pertumbuhan harga yang moderat pada paruh pertama tahun berjalan. Pertumbuhan 
belanja swasta yang kuat tampaknya berlanjut hingga pertengahan tahun. Penjualan 
sepeda motor dan kendaraan bermotor meningkat dengan kuat memasuki triwulan 3, 
dengan penjualan yang mencapai titik tertinggi (lihat Lampiran). Indeks penjualan eceran 
Bank Indonesia (BI) juga bertahan pada tingkat yang tinggi. Kredit bagi konsumen 
meningkat sangat kuat pada triwulan 2, semakin mendorong konsumsi. Di sisi lain, 
kepercayaan konsumen telah sedikit melemah, yang dapat mencerminkan meningkatnya 
perkiraan akan inflasi (lihat diskusi pada Bagian B).  

 
Belanja investasi riil telah 
stabil setelah mulai pulih 
pada awal tahun 2009 

 Pertumbuhan investasi triwulan-ke-triwulan sedikit melambat pada triwulan 2 pada 1,2 
persen, turun dari 2 persen pada triwulan 1. Laju pertumbuhan tahunan belanja investasi 
masih mengalami pemulihan setelah perlambatan yang signifikan pada akhir tahun 2008 
dan selama tahun 2009, dan tetap berada di bawah tingkat yang terlihat pada tahun 2007 
dan paruh pertama tahun 2008. Sebagian besar pemulihan dalam investasi pada tahun 
lalu berasal dari investasi yang berukuran kecil tetapi cepat berubah arah di dalam 
kelompok ‘permesinan dan peralatan asing’. Peningkatan investasi sejak pertengahan 
tahun 2009 dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti dampak harga yang 
menguntungkan dari apresiasi kurs tukar valuta bagi impor peralatan modal, peningkatan 
kondisi keuangan seperti terlihat pada sedikit penurunan pada tingkat kredit (nominal) dan 
meningkatnya kredit-kredit baru, dan yang lebih baru terjadi, pemulihan aliran masuk 
penanaman modal asing (PMA). Indikator investasi masa depan di Indonesia, seperti 
impor modal dan produksi semen, tetap kuat (lihat Lampiran). 
 

Gambar 3: Belanja swasta terus mendorong pertumbuhan 
(kontribusi kepada pertumbuhan triwulan-ke-triwulan, 
disesuaikan per musim ) 

Gambar 4: Pertumbuhan ‘yang tidak dapat diperdagangkan’ 
meningkat melampaui ‘yang dapat diperdagangkan’  
(persentase perubahan, tahun-ke-tahun) 

Sumber: BPS dan perhitungan Bank Dunia ‘Tidak dapat diperdagangkan’ termasuk sektor jasa yang 
mengandung komponen yang dapat diperdagangkan seperti 
keuangan; ‘dapat diperdagangkan’ umumnya sektor 
produsen barang (pertanian, pertambangan dan 
manufaktur). Sumber: BPS dan perhitungan Bank Dunia 

 
Pertumbuhan terus 
didorong oleh sektor 
berorientasi dalam 
negeri… 

 Output ‘tidak dapat diperdagangkan’ terus bertumbuh dengan kuat pada triwulan 2, 
didorong oleh perdagangan eceran dan kulakan, transportasi dan komunikasi, dan jasa 
keuangan dan bisnis (Gambar 4). Laju pertumbuhan pada hampir seluruh sektor ‘tidak 
diperdagangkan’ lainnya tetap stabil selama triwulan 2. Output ‘dapat diperdagangkan’ 
sedikit membaik, dengan sektor manufaktur mendorong hampir seluruh perbaikan 
tersebut, sementara produksi pertanian dan konstruksi tetap stabil pada triwulan 2.
Indikator dengan frekuensi yang lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan produksi tetap 
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kuat memasuki pertengahan tahun 2010, dengan pertumbuhan dalam penjualan semen
pada tingkat tertingginya sejak tahun 2008 dan belanja listrik industri meningkat dengan 
kuat (lihat Lampiran Bagan). 
 

…dengan sedikit 
peningkatan dalam 
output yang dapat 
diperdagangkan dari 
sektor manufaktur  

 Sektor manufaktur Indonesia bertumbuh tipis pada triwulan 2, tetapi tingkat pertumbuhan 
tahun-ke-tahun masih di bawah tingkat pada tahun 2007 dan 2008. Sebagian besar 
pemulihan yang baru terjadi pada manufaktur didorong oleh peralatan transportasi dan 
permesinan, konsisten dengan pertumbuhan pada investasi swasta, sementara bahan 
pangan dan tembakau mengikuti dari jauh.  

b. Pertumbuhan impor terus melaju meninggalkan pertumbuhan ekspor 

Volume impor terus 
meningkat lebih cepat 
dibanding ekspor, tetapi 
peningkatan harga 
komoditas menyebabkan 
surplus perdagangan dan 
surplus neraca berjalan 
tetap stabil pada 
triwulan 2 

 Pada triwulan 2/2010, pertumbuhan impor barang-barang dan jasa riil terus meningkat 
lebih cepat dari pertumbuhan ekspor. Permintaan impor telah didukung oleh kegiatan 
ekonomi dalam negeri yang kuat dan penguatan nilai Rupiah. Peningkatan impor riil yang 
lebih cepat menyebabkan permintaan eksternal bersih mengurangi 0,1 poin persentase 
dari pertumbuhan PDB pada triwulan 2. Meningkatnya harga komoditas juga mendorong 
peningkatan nilai perdagangan. Pada nilai perdagangan yang diukur oleh BI, 
pertumbuhan ekspor sama cepatnya dengan impor, sehingga surplus perdagangan 
menjadi stabil pada triwulan 2. Surplus perdagangan yang stabil yang dicatat oleh BI, 
bersama-sama dengan pelebaran defisit pendapatan (karena meningkatnya pemulangan 
keuntungan migas), menyebabkan kontraksi tipis pada surplus neraca berjalan pada 
triwulan 2. 
 
Melihat data perdagangan bulanan, peningkatan nilai impor telah didorong oleh barang 
modal dan barang setengah jadi, dengan mesin, elektronik, kendaraan dan plastik 
mencatatkan pertumbuhan terkuat per sektor (Gambar 5). Pemulihan ekspor telah 
melambat, mengikuti pembalikan arah pada tahap pemulihan global sebelumnya (Gambar 
6). Ekspor kendaraan, elektronik, karet dan pakaian dan sepatu terus meningkat, karena 
peningkatan permintaan dari zona Eropa selama paruh pertama tahun berjalan. Ekspor 
bahan bakar mineral dan pertambangan telah mandek, karena penghentian sementara 
permintaan dari Cina dan India mengikuti pengisian kembali selama tahap pemulihan 
global sebelumnya. Sebagai akibat dari tren-tren tersebut, neraca perdagangan bulanan 
bergerak menjadi defisit kecil sebesar 100 juta dolar Amerika di bulan Juli (lihat Lampiran) 
dengan surplus rata-rata bergerak tiga bulanan yang turun menjadi 1 miliar dolar Amerika.
 

Gambar 5: Nilai impor terus bertumbuh dengan kuat… 
(miliar dolar Amerika, rata-rata bergerak 3 bulanan) 

Gambar 6: …sementara nilai ekspor tetap mandek 
(miliar dolar Amerika, rata-rata bergerak 3 bulanan) 

Sumber: BPS dan perhitungan Bank Dunia Sumber: BPS dan perhitungan Bank Dunia 
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c. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tampaknya akan terus meningkat 

Proyeksi pertumbuhan 
untuk tahun 2010 telah 
sedikit ditingkatkan, 
mencerminkan kinerja 
yang kuat pada triwulan 2 
dan perkiraan bahwa 
permintaan dalam negeri 
akan terus mendukung  

 Ekonomi Indonesia diperkirakan akan bertumbuh sebesar 6 persen di tahun 2010, 
meningkat menjadi 6,2 persen di tahun 2011 (Tabel 2). Ramalan untuk tahun 2010 telah 
sedikit ditingkatkan dari 5,9 persen karena peningkatan kondisi dalam dan luar negeri 
sewaktu memasuki triwulan 2, sementara mengakui risiko penurunan yang berhubungan 
dengan pasar keuangan yang cepat berubah dan prospek pertumbuhan ekonomi 
berkembang yang tidak pasti. 
 
Permintaan swasta diproyeksikan akan terus menyokong pertumbuhan, mengimbangi 
penurunan permintaan eksternal bersih dengan pertumbuhan impor melesat 
meninggalkan pertumbuhan ekspor. Laju pertumbuhan belanja swasta diperkirakan akan 
meningkat secara bertahap, naik dari 5,2 persen di tahun 2010 menjadi 5,3 persen di 
tahun 2011. Hal ini akan terus didukung oleh lapangan kerja yang stabil dan peningkatan 
pendapatan, mengimbangi kenaikan harga yang terjadi pada pertengahan tahun 2010. 
Sektor-sektor yang menekankan pada permintaan dalam negeri (transportasi, komunikasi, 
berbagai jasa konsumen dan bisnis) tampaknya akan terus berprestasi lebih baik dari 
sektor-sektor yang lebih bergantung pada pasar eksternal (industri manufaktur dan yang 
berhubungan dengan sumber daya). Akan tetapi, sektor yang bergantung pada pasar 
eksternal tersebut memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan kejutan 
yang baik dengan meningkatnya lingkungan internasional. Investasi juga diperkirakan 
akan terus meningkat di tahun 2010, didorong oleh peningkatan harga komoditas, 
prospek untuk penanaman modal asing yang lebih besar, pertumbuhan kredit yang lebih 
kuat, dan kebutuhan investasi untuk meningkatkan kapasitas pada beberapa industri yang 
berpusat pada pasar dalam negeri. Belanja pemerintah tampaknya akan meningkat lebih 
lambat dari keseluruhan ekonomi memasuki tahun 2011, walaupun kelemahan belanja inti 
dan pembangunan pemerintah pada awal tahun 2010 menunjukkan kemungkinan untuk 
peningkatan di suatu ketika pada sisa tahun berjalan. 
 

Surplus neraca berjalan 
diperkirakan akan 
menyempit di tahun 2010, 
sebelum bergerak 
menjadi defisit di tahun 
2011, dengan 
menyempitnya surplus 
perdagangan dan 
melebarnya defisit 
pendapatan 

 Mencerminkan kekuatan relatif dari permintaan dalam negeri ke eksternal, ramalan tetap 
melihat pertumbuhan impor meninggalkan pertumbuhan ekspor selama tahun 2010 dan 
2011. Impor diperkirakan akan dipimpin oleh impor mesin dan modal, didorong oleh 
kuatnya pertumbuhan investasi dalam negeri. Sementara itu, peningkatan permintaan 
akan bahan mentah dari Cina dan India diperkirakan akan menyebabkan percepatan 
kembali dalam ekspor komoditas selama tahun 2010-2011. Surplus perdagangan 
diperkirakan akan meningkat sebesar sedikit lebih dari 7 miliar dolar Amerika menjadi 
sekitar 14 miliar dolar Amerika di tahun 2010, dan dengan 3-4 miliar dolar Amerika lainnya 
di tahun 2011. Sementara itu, defisit pendapatan diperkirakan akan melebar, dengan lebih 
tingginya harga komoditas mengakibatkan pemulangan keuntungan yang lebih besar, 
terutama oleh perusahaan-perusahaan minyak & gas. Bersama-sama ramalan-ramalan 
tersebut menunjukkan bahwa surplus neraca berjalan tampaknya akan mencatat surplus 
yang kecil di tahun 2010, sebelum bergerak ke defisit di tahun 2011. 
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Tabel 2:  Permintaan dalam negeri diproyeksikan akan terus mendorong peningkatan bertahap dalam pertumbuhan 
Indonesia  
(persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain) 

Catatan: Proyeksi arus perdagangan berhubungan dengan neraca nasional, yang dapat melebihkan pergerakan 
sebenarnya dalam volume perdagangan dan mengecilkan pergerakan dalam harga karena perbedaan dalam rangkaian 
harga.  

 
  

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2010 2011

1. Main economic indicators

Total Consumption expenditure 6.2 5.2 5.4 5.9 7.3 4.3 0.1 -0.1

Private consumption expenditure 4.9 5.2 5.3 4.0 5.6 5.1 0.1 -0.1

Government consumption 15.7 5.4 6.4 17.0 15.5 0.4 0.0 0.0

Gross f ixed capital formation 3.3 8.3 9.2 4.2 9.0 9.3 -1.3 0.9

Exports of goods and services -9.7 11.5 11.0 3.7 4.3 13.7 -3.4 -0.1

Imports of goods and services -15.0 15.0 11.6 1.6 7.0 12.9 -2.4 -0.1

Gross Domestic Product 4.5 6.0 6.2 5.4 6.3 6.1 0.1 0.0

Agriculture 4.1 3.0 3.1 4.6 2.9 2.0 -0.4 0.1

Industry 3.5 4.3 5.3 5.1 4.4 5.1 0.0 -0.1

Services 5.7 8.6 8.0 5.9 8.8 8.0 0.3 0.0

2. External indicators

Balance of payments  (USD bn) 12.5 19.0 8.8 n/a n/a n/a 12.9 3.7

Current account balance (USD bn) 10.5 1.8 -1.2 n/a n/a n/a -0.7 -1.7

Trade balance (USD bn) 21.0 13.9 10.5 n/a n/a n/a -0.3 -2.7

Financial account balance (USD bn) 3.6 16.4 9.7 n/a n/a n/a 13.6 5.1

3. Other economic measures

Consumer price index 4.8 5.1 6.4 2.6 6.4 6.1 0.0 0.1

Poverty basket Index 5.8 7.8 7.4 2.9 8.4 7.5 1.0 0.2

GDP Deflator 8.5 8.8 12.2 6.6 10.5 11.9 -0.6 0.0

Nominal GDP 13.4 15.4 19.2 12 17.4 18.8 -0.5 0.0

4. Economic assumptions

Exchange rate (IDR/USD) 10356 9091 9000 9475 9000 9000 -127.3 -200.0

Interest rate (SBI, 1 month) 7.3 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0 0.0

Indonesian crude price (USD/bl) 61.6 77.5 77.0 75.1 77.0 77.0 -0.2 -1.0

Major trading partner grow th -0.8 6.5 4.3 3.3 5.4 5.0 1.5 0.0

Annual Year to December quarter Revision to Annual
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2. Surplus neraca pembayaran mendekati nilai historis tertinggi pada triwulan 2, 
tetapi penyempitan diperkirakan di kemudian hari 

Surplus neraca 
pembayaran bertahan 
mendekati nilai historis 
tertinggi pada triwulan 2, 
dengan kuatnya arus 
masuk modal lebih dari 
cukup untuk 
mengimbangi kontraksi 
tipis pada surplus 
rekening berjalan 

 Surplus neraca pembayaran (BoP) bertahan di dekat nilai historis tertinggi pada triwulan 
2, pada 5,4 miliar dolar Amerika, hanya turun tipis dari surplus 6,6 miliar dolar Amerika di 
triwulan 1.  Surplus kumulatif BoP untuk paruh pertama tahun 2010 merupakan nilai 
tertinggi yang pernah tercatat. Kuatnya arus masuk modal yang berlanjut pada triwulan 3 
menyebabkan cadangan devisa meningkat hingga di atas 81 miliar dolar Amerika pada 
akhir bulan Agustus. Arus masuk tertinggi ini didorong oleh kuatnya permintaan yang 
berkelanjutan dari investor asing akan obligasi pemerintah dan kertas berharga jangka 
pendek, dan juga arus penanaman modal asing yang kuat. Hal ini mencerminkan kinerja 
ekonomi dalam negeri yang kuat, perbedaan yield relatif terhadap aktiva ekonomi maju 
dan juga perkiraan akan berlanjutnya penguatan nilai tukar valuta. Sumber arus masuk 
modal lebih lanjut datang dari eksportir Indonesia yang membawa pulang simpanan pada 
bank asing dalam jumlah yang signifikan selama triwulan tersebut. Faktor-faktor tersebut 
sangat lebih dari cukup untuk mengimbangi penyempitan tipis pada surplus neraca 
berjalan (lihat Lampiran).
 

Neraca pembayaran 
diperkirakan akan tetap 
tinggi pada tahun 2010, 
sebelum menyempit di 
tahun 2011  

 Berlanjutnya arus masuk modal bersih memasuki paruh kedua thn 2010 diperkirakan 
akan mendukung surpus BoP tahunan melebihi nilai tinggi historis sebesar 14,5 miliar 
dolar Amerika di tahun 2006. Akan tetapi, amortisasi obligasi yang lebih tinggi dan 
pergerakan menuju defisit neraca berjalan akan menyebabkan kontraksi surplus BoP di 
tahun 2011 (Tabel 3). Fluktuasi yang umum dalam penerbitan hutang masyarakat dan 
penarikan & pembayaran kembali kredit akan terus menyebabkan perubahan arah yang 
cepat pada neraca pembayaran triwulanan.

   
Tabel 3: Surplus BoP diproyeksikan akan mencapai catatan 
nilai tertinggi di tahun 2010, kemudian menyempit di tahun 
2011  
(miliar dolar Amerika) 

 Dasar pendorong arus masuk modal diperkirakan 
akan berlanjut ke jangka menengah, dengan potensi 
hutang pemerintah Indonesia mendapatkan rating 
kelas-investasi juga menjadi faktor pendukung. Arus 
masuk modal bersih diperkirakan akan terus 
menyokong surplus BoP dan untuk mendorong 
akumulasi cadangan. Akan tetapi, portofolio arus 
masuk tetaplah peka terhadap kejutan terhadap 
kepercayaan dan penghindaran risiko. Dalam 
hubungannya dengan kuatnya portofolio arus masuk, 
arus masuk penanaman modal asing bersih yang kuat 
di proyeksikan selama tahun 2010 dan 2011, dengan 
pemulihan ekonomi global dan peningkatan kondisi 
pendanaan mendorong perusahaan-perusahaan 
meningkatkan investasi. Kebijakan pemerintah untuk 
meningkatkan iklim investasi, dan untuk memperluas 
keterlibatan sektor swasta di dalam program investasi 
infrastruktur, juga akan mendukung peningkatan 
penanaman modal asing. Surplus BoP, bersama-
sama dengan berlanjutnya tingkat perputaran jangka 
pendek swasta yang tinggi, menyokong pendanaan 
bagi kebutuhan pembiayaan eksternal Indonesia . 

 

Catatan dan sumber: (a) nilai cadangan devisa 2010 pada akhir 
bulan Agustus. BI dan proyeksi Bank Dunia. 

 

 
  

2007 2008 2009 2010 2011

Balance of Payments 12.7 -1.9 12.5 19.0 8.8

Current Account 10.5 0.1 10.7 1.8 -1.2

Trade Balance 20.9 9.9 21.0 13.9 10.5
Income Balance -15.5 -15.2 -15.1 -17.2 -17.4
Transfers Balance 5.1 5.4 4.9 5.1 5.6

Capital & Financial Accounts 3.6 -1.8 3.5 16.6 10.0

Capital Account 0.5 0.3 0.1 0.2 0.3

Financial Account 3.0 -2.1 3.5 16.4 9.7
Direct Investment 2.3 3.4 1.9 5.4 4.6
Portfolio Investment 5.6 1.8 10.3 14.3 10.5
Other Investment -4.8 -7.3 -8.8 -3.3 -5.4

Foreign Reserves  (a) 56.9 51.6 66.1 81.3
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3. Pasar uang Indonesia menguat dengan derasnya aliran modal yang masuk 

a. Harga aktiva Indonesia menguat sesuai dengan kembalinya aliran masuk modal  

Kembalinya aliran masuk 
modal lebih dari 
membalikan aliran keluar 
yang terjadi pada bulan 
Mei… 

 Setelah deras mengalir keluar di bulan Mei (5,7 miliar dolar Amerika), aliran masuk modal 
ke Indonesia telah kembali dengan kuat pada beberapa bulan terakhir, melalui saham, 
SUN dan SBI (Gambar 7). Sekitar 7,3 miliar dolar Amerika aliran masuk modal asing 
bersih tercatat selama bulan Juni-Agustus. Yang membawa catatan tahun berjalan untuk 
aliran masuk modal bersih menjadi 11 miliar dolar Amerika. Tingginya volume aliran 
masuk telah menyebabkan peningkatan pada seluruh kelas aktiva dalam negeri. 
 

…dengan harga aktiva 
Indonesia meningkat 
secara merata… 

 Dalam hal saham, indeks gabungan Jakarta, naik 13 persen dari bulan Juni ke September 
setelah jatuh sebesar 5,5 persen di bulan Mei. Sekitar 1,3 miliar dolar Amerika aliran 
masuk modal bersih mengalir ke pasar saham dari bulan Juni ke Agustus, dibandingkan 
seluruh nilai setahun sebesar 1,5 miliar dolar Amerika untuk tahun 2009, dan 2 miliar 
dolar Amerika di tahun 2008. Obligasi pemerintah dengan denominasi rupiah dan dolar 
Amerika juga telah menguat (Lampiran). Sebagai contoh, setelah mencapai 8,75 persen 
di bulan Mei, yield obligasi pemerintah 5-tahun dalam mata uang lokal jatuh ke nilai 
terendah pada akhir bulan Juni dan terus bertahan di bawah 8 persen.  Sekali lagi, 
pembelian SUN oleh pihak asing telah menjadi faktor pendukung utama. Terjadi 
pembelian bersih SUN oleh pihak asing sebesar 3,9 miliar dolar Amerika selama bulan 
Juni hingga Agustus, membawa catatan aliran masuk bersih tahun berjalan menjadi 7,9 
miliar dolar Amerika. Investor asing kini memiliki jumlah SUN beredar tertinggi yang 
pernah tercatat pada 28 persen. Selain aliran masuk kepada SUN dan saham, juga 
terdapat aliran masuk sebesar 2,1 miliar dolar Amerika kepada SBI. Spread EMBI obligasi 
Indonesia dalam dolar Amerika, yang mewakili ‘risiko negara’, juga telah menyusut.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat, potensi bagi peningkatan lebih lanjut bagi rating 
obligasi negara dan yield yang relatif tinggi mendorong rendahnya spread dan tingginya 
permintaan investor luar negeri atas aktiva berpendapatan tetap dari Indonesia.  
 

Gambar 7: Aliran masuk modal asing yang besar yang baru 
terjadi terlihat pada seluruh kelas aktiva 
(pembelian SBI, saham dan SUN oleh asing dalam triliun 
rupiah; cadangan devisa dalam miliar dolar Amerika) 

Gambar 8: …mendorong penguatan Rupiah ke nilai tertinggi 
dalam 3 tahun terhadap dolar Amerika pada awal bulan 
Agustus 
(aliran modal asing bersih, rupiah per dolar Amerika) 

Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia Sumber: CEIC dan Bank Dunia  
 

… termasuk tekanan naik 
pada kurs tukar valuta 

 Tingginya volume aliran masuk yang belakangan terjadi juga telah mengembalikan 
tekanan naik terhadap Rupiah, membalikkan pelemahan yang terjadi di bulan Mei
(Gambar 8). Rupiah telah menguat sebesar 3,5 persen sejak awal tahun 2010 dan 
mencapai nilai tertinggi selama tiga tahun terhadap dolar Amerika pada awal bulan 
Agustus. Patut dicatat bahwa penguatan akan lebih kuat bila tidak ada intervensi dari 
bank sentral untuk meredam tingkat penguatan dan gejolak valuta (cadangan devisa BI 
meningkat hampir sebesar 6 miliar dolar Amerika selama bulan Juni-Agustus, setelah 
anjlok sebesar 4 miliar dolar Amerika di bulan Mei ketika BI melakukan intervensi untuk 
menyokong rupiah). 
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Kurs tukar efektif yang riil 
juga terus menguat sejak 
bulan Maret 2009 tetapi 
IMF tidak menemukan 
penyimpangan besar dari 
nilai wajarnya pada tahap 
ini  

 Selain kuatnya nominal rupiah terhadap dolar Amerika, kurs tukar valuta efektif yang riil 
(keranjang berbobot kurs tukar valuta rupiah bilateral, yang memperhitungkan inflasi) 
telah mengalami apresiasi yang cukup tinggi. Angka tersebut 22 persen lebih tinggi 
daripada satu tahun sebelumnya pada bulan Juli 2010, dan 16 persen lebih tinggi dari 
level sebelum krisis pada bulan Juli 2008. Hal ini telah menyebabkan beberapa debat 
belakangan ini mengenai apakah mata uang rupiah bernilai terlalu tinggi pada kurs 
sekarang.  Berdasarkan laporan terakhir Pasal IV dari IMF mengenai Indonesia, model 
mereka tidak menunjukkan penyimpangan besar apapun pada tahap ini.1 Pengawasan 
REER perlu dilakukan pada bulan-bulan berikut, dan membandingkan pergerakan dan 
jalurnya terhadap kurs tukar efektif yang riil dari negara-negara lain di wilayah ini, karena 
hal itu dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing ekonomi Indonesia. 
 

Dampak aliran modal 
yang tidak bisa 
diramalkan terhadap 
gejolak kurs tukar 
mendorong BI untuk 
menerbitkan peraturan 
moneter yang baru di 
bulan Juni, tetapi 
efektivitasnya untuk 
meredam aliran jangka 
pendek ke SBI masih 
tidak pasti… 

 Secara historis, aliran modal paling cepat berubah yang pernah ditangani Indonesia 
adalah investasi asing pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), karena sifat jangka pendek 
dari instrumen pasar uang ini. Dalam upaya mengelola pergerakan liar dari aliran 
tersebut, BI mengumumkan peraturan moneter yang baru pada bulan Juni (lihat 
Triwulanan edisi Juni 2010) termasuk periode penyimpanan minimum selama satu bulan 
bagi investasi SBI dan juga gerakan untuk menurunkan SBI dengan tenor yang lebih 
singkat dan menerbitkan sertifikat berjangka 9 bulan dan 12 bulan. Masih terlalu dini 
untuk mengukur efektivitas upaya-upaya tersebut; sementara pembelian bersih SBI oleh 
asing turun secara signifikan di bulan Juli, aliran masuk modal kembali melonjak di bulan 
Agustus, mencapai 1,4 miliar dolar Amerika. (Gambar 9)  Selain itu, kepemilikan SBI oleh 
pihak asing sebagai persentase dari seluruh SBI yang beredar (suatu rangkaian yang 
cepat berubah) meningkat dari 15,5 persen pada akhir bulan Juni menjadi 20,5 persen 
pada akhir bulan Agustus.  Namun demikian, aturan BI yang baru mengenai minimum 
periode penyimpanan selama satu bulan dapat membantu membatasi pergerakan liar 
harian. 
 

Gambar 9: Pembelian bersih SBI oleh pihak asing turun 
drastis di bulan Juli setelah aturan baru BI, tetapi meningkat 
kembali di bulan Agustus… 
(kepemilikan SBI oleh asing dan pembelian bersihnya, dalam 
triliun rupiah) 

Gambar 10: …sementara investasi asing dalam SUN jangka 
pendek meningkat setelah aturan baru BI di bulan Juni 
(kepemilikan SUN oleh pihak asing per jatuh tempo, dalam 
miliar rupiah) 

Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia Sumber: CEIC dan Bank Dunia  
 

…walaupun tampaknya 
terdapat peningkatan 
minat investor asing 
kepada obligasi 
pemerintah jangka 
pendek sejak bulan Juni,  
 

 Satu konsekuensi dari aturan moneter BI di bulan Juni dapat berupa peningkatan minat 
investor asing kepada obligasi pemerintah jangka pendek (dibanding SBI).  Pada akhir 
bulan Mei, kepemilikan investor asing dalam SUN berjangka lebih panjang (yang jatuh 
tempo di atas 5 tahun) berjumlah sekitar 77 persen dari seluruh kepemilikan asing atas 
SUN.  Jumlah ini turun menjadi 68 persen pada akhir bulan Agustus. Dilain pihak, nilai 
kepemilikan SUN jangka pendek (0-2 tahun) oleh pihak asing meningkat hampir dua kali 

                                                                  
1 Tersedia pada http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10284.pdf  
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yang menekan yield 
jangka pendek  

lipat pada periode tersebut, dan bagian dari seluruh kepemilikan meningkat dari 8 persen 
menjadi 13 persen.  (Gambar 10)  Karena Departemen Keuangan bermaksud untuk 
menurunkan penerbitan obligasi jangka pendek demi mendukung obligasi dengan tenor 
yang lebih panjang, pihak asing mungkin tidak dapat mempertahankan tren ini.  Akan 
tetapi, setidaknya secara sementara, meningkatnya minat tersebut tampaknya memberi 
tekanan kepada yield jangka pendek, yang turun lebih cepat dari yield 5-tahunan dan 
yield obligasi yang lebih panjang, antara bulan Juni dan Agustus.     

b. Dengan peningkatan pasokan uang dan mulai tumbuhnya inflasi, BI telah 
meningkatkan batas giro wajib minimum bagi bank-bank umum 

Peningkatan cadangan 
devisa telah diikuti 
dengan penambahan 
uang dasar selama Juni-
Agustus, dengan tetap 
datarnya peredaran SBI  

 Aliran masuk modal bersih sebesar 7,3 miliar dolar Amerika antara bulan Juni dan 
Agustus menyebabkan peningkatan cadangan devisa yang melebihi 5 miliar dolar 
Amerika.  Uang dasar meningkat sebesar 3 miliar dolar Amerika sementara SBI yang 
beredar tetap datar (peningkatan 4 miliar dolar Amerika pada SBI 6 bulanan 3 bulanan 
diimbangi dengan penurunan yang setara pada SBI 1 bulanan) menunjukkan bahwa BI 
tidak mengamankan peningkatan cadangan devisa seperti yang dilakukan pada bulan-
bulan yang lalu. (Gambar 11). 
 

Pertumbuhan uang juga 
meningkat pada triwulan 
2, setelah perlambatan 
pada awal tahun yang 
tidak biasanya terjadi  

 Selain peningkatan uang dasar, peningkatan M1 dan M2 makin melaju secara signifikan 
di triwulan 2, setelah mengalami perlambatan pada awal tahun.  M1 meningkat sebesar 
10,3 persen pada triwulan 2, yang setara dengan tingkat pertumbuhan yang disetahunkan 
sebesar 41 persen, sementara M2 meningkat sebesar 5,6 persen, atau 22 persen bila 
disetahunkan. Jika pertumbuhan dalam uang luas dan sempit berlanjut pada laju tersebut, 
maka pertumbuhan itu akan melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan tahun 2006-08 bagi 
M1 dan M2, masing-masing pada 24 persen dan 18 persen. Dalam perhitungan tahun 
berjalan, angka pertumbuhan lebih tidak menyolok karena perlambatan yang terjadi di 
awal tahun (Gambar 12). 
 

Gambar 11: Uang dasar meningkat tajam dari Juni ke 
Agustus  
(uang dasar dan SBI yang beredar dalam triliun rupiah; 
cadangan dalam miliar dolar Amerika) 

Gambar 12: …dan tingkat pertumbuhan M1 dan M2 juga 
meningkat pada triwulan 2 setelah perlambatan yang tidak 
umum terjadi pada awal tahun  
(pertumbuhan M1 dan M2 dalam persentase perubahan 
tahun-ke-tahun) 

Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia  

 
Dengan peningkatan 
pasokan uang dan 
meningkatnya inflasi, BI 
meningkatkan aturan giro 
wajib minimumnya dari 5 
ke 8 persen pada awal 
bulan September  

 Dengan peningkatan dalam pertumbuhan pasokan uang dan mulai meningkatnya angka-
angka inflasi headline dan inti, pada awal bulan September BI meningkatkan aturan giro 
wajib minimum bagi bank umum dari 5 menjadi 8 persen, mulai berlaku pada 1 
November. Peningkatan giro wajib minimum ini akan menarik sekitar 53 triliun rupiah dari 
likuiditas sistem perbankan. Pada tahap ini, hampir seluruh peserta pasar mengharapkan 
bank sentral akan meningkatkan BI Rate-nya dari 6,5 persen pada akhir tahun atau awal 
tahun depan, tergantung dari perkembangan harga-harga dan kredit yang terjadi pada 
beberapa bulan ke depan. 
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c. Pertumbuhan kredit meningkat secara signifikan pada triwulan 2, didorong oleh 
kredit investasi dan modal kerja 

Pertumbuhan kredit 
meningkat ke hampir 20 
persen tahun-ke-tahun di 
bulan Juni, didorong oleh 
kredit investasi dan 
modal kerja  

 Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit meningkat 18 persen tahun-ke-tahun di bulan 
Juni dan tingkat pemberian kredit turun menjadi 13,62 persen, tingkat paling rendah pada 
dekade ini. (Gambar 14). Pertumbuhan kredit triwulanan bertahan positif selama lima 
triwulan berturut-turut dan meningkat secara signifikan pada triwulan 2, dengan terus 
meningkatnya persetujuan kredit baru triwulanan. (Gambar 13). Peningkatan kredit 
investasi dan modal kerja merupakan pendorong utama percepatan kredit, sementara 
kredit konsumen menurun dari tingkat triwulan 1 (walaupun tetaplah tinggi dalam hitungan 
tahun-ke-tahun).  Pertumbuhan kredit investasi naik 10 persen bulan-ke-bulan, 25 persen 
tahun-ke-tahun di bulan Juni, sementara angka pertumbuhan yang setara bagi kredit 
modal kerja (yang merupakan 48 persen dari seluruh kredit) masing-masing sebesar 5 
persen dan 13 persen. Tidak diketahui sejauh mana kredit-kredit tersebut benar-benar 
mendanai proyek-proyek baru, mendukung investasi yang produktif, dan ramalan 
pertumbuhan di kemudian hari. 
 

Untuk lebih mendukung 
pemberian kredit, BI 
menetapkan kisaran 
sasaran LDR sebesar 78-
100 persen, dengan 
sanksi bagi bank yang 
berada melebihi atau 
kurang dari sasaran 
tersebut   

 Dalam upaya mendorong pertumbuhan kredit yang berkelanjutan, pada awal bulan 
September BI mengumumkan kisaran sasaran untuk rasio kredit-terhadap-simpanan 
(loan-to-deposit ratio, LDR) sebesar 78-100 persen.  Mulai berlaku di bulan Maret 2011, 
sanksinya termasuk peningkatan giro wajib minimum bagi bank-bank dengan LDR di luar 
kisaran tersebut (walaupun bank-bank yang berada di atas kisaran tersebut tidak terkena 
sanksi selama rasio kecukupan modalnya melebihi 14 persen). Perubahan kebijakan ini 
adalah penambahan dari peningkatan giro wajib minimum dari 5 ke 8 persen seperti yang 
telah disinggung sebelumnya.  Walaupun kedua kebijakan tersebut tampaknya saling 
berlawanan, mereka sebetulnya saling melengkapi jika sasaran BI adalah membuat bank-
bank memenuhi peningkatan giro wajib minimum dengan alokasi kembali dana mereka 
yang dapat dipinjamkan, dan bukannya mengurangi pemberian pinjaman. 
 

Gambar 13: Pertumbuhan kredit triwulanan dan persetujuan 
kredit baru meningkat tajam pada triwulan 2… 
(persetujuan kredit baru dalam triliun rupiah, pertumbuhan 
kredit dalam persentase perubahan triwulan-ke-triwulan) 

Gambar 14: … didorong oleh peningkatan pertumbuhan 
kredit investasi dan modal kerja 
(pertumbuhan kredit konsumen, investasi dan modal kerja 
dalam persentase perubahan tahun-ke-tahun; tingkat 
pemberian kredit dalam persen) 

 

Sumber: BI dan Bank Dunia Sumber: BI dan Bank Dunia 

 
Terdapat pandangan 
yang berbeda akan 
tingkat likuiditas bank 
umum yang sebenarnya 

 Perubahan kebijakan BI diatur dalam konteks 75 persen LDR bagi keseluruhan sektor 
perbankan, dan LDR yang lebih rendah bagi beberapa bank-bank terbesar.  Akan tetapi 
pengamatan yang lebih dekat atas angka-angka tersebut menunjukkan bahwa bank-bank 
mungkin tidak se-likuid seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka headline LDR.
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berdasarkan 
penghitungan alternatif 
untuk LDR… 

Sebagai contoh, menyertakan rekapitalisasi obligasi bank2 pada sisi aktiva bersama-sama 
dengan kredit, memberikan penyesuaian LDR sebesar 96 persen bagi keseluruhan sektor 
perbankan. (Gambar 15) Satu langkah lanjutan dengan menambahkan investasi bank-
bank di dalam SUN kepada aktiva “kredit” meningkatkan LDR lebih tinggi lagi menjadi 107 
persen. Walaupun bank-bank umum tidak diharuskan untuk melakukan investasi dalam 
SUN, perlu diingat bila mereka mencairkan sebagian besar kepemilikan SUN mereka 
(sekarang 36 persen dari SUN yang beredar) untuk membebaskan dana bagi kredit ke 
perusahaan maupun rumah tangga, maka akan membawa dampak yang lebih luas 
terhadap yield. Sementara penambahan SUN kepada kredit dan rekapitalisasi obligasi 
dapat menghasilkan angka yang terlalu besar dari LDR bank yang sebenarnya, yang 
perlu dicatat adalah angka 75 persen untuk keseluruhan sistem mungkin merupakan 
angka yang terlalu rendah.  Likuiditas sebenarnya dari bank-bank dapat berkisar antara 
angka tersebut dan nilai dengan penyesuaian yang berbeda.   
 

…dan meningkatnya 
kredit yang tidak 
dicairkan 

 Faktor lain yang patut dicatat adalah peningkatan yang signifikan atas kredit yang belum 
dicairkan pada tahun berjalan ((rasio aktiva likuid terhadap simpanan dan rasio kredit 
belum dicairkan terhadap kredit, dalam persen)). Pada akhir bulan Juni, kredit yang belum 
dicairkan pada neraca bank umum berukuran 50 persen lebih besar dari bulan Desember 
2009, dan rasio kredit yang belum dicairkan terhadap keseluruhan kredit meningkat dari 
22 persen menjadi 30 persen.  Hal ini membawa dampak yang besar terhadap likuiditas 
bank yang tersedia untuk dipinjamkan karena bank-bank harus menyisihkan persediaan 
dana bagi kredit yang belum dicairkan. 
 

Gambar 15: LRD bank meningkat cukup besar bila rekap 
obligasi dan SUN disertakan pada sisi aktiva… 
(rasio kredit terhadap simpanan dan rasio kredit terhadap 
simpanan yang disesuaikan dalam persen) 

Gambar 16: …dan peningkatan tajam kredit yang belum 
dicairkan yang baru terjadi juga berdampak terhadap 
likuiditas mereka  
(rasio aktiva likuid terhadap simpanan dan rasio kredit belum 
dicairkan terhadap kredit, dalam persen) 

Sumber: BI dan Bank Dunia Sumber: BI dan Bank Dunia 

 
  

                                                                  
2 Rekapitalisasi obligasi diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung neraca bank 

umum pada waktu krisis tahun 1997-98, dengan mengganti kredit yang dihapuskan.  Mereka masih 
ada dalam neraca bank-bank.  
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4. Inflasi inti terus pulih sementara inflasi umum melaju cepat karena kejutan 
sementara pada pasokan bahan pangan  

a. Inflasi IHK meningkat di pertengahan tahun 2010 karena gangguan pasokan 
yang disebabkan oleh cuaca  

Harga-harga konsumen 
telah meningkat tajam 
setelah pemulihan yang 
lambat pada bulan-bulan 
awal tahun 2010 

 Laju inflasi umum (headline) tahunan hampir berlipat dua dari 3,4 persen di bulan Maret 
menjadi 6,4 persen di bulan Agustus, sebagian besar disebabkan oleh gejolak harga 
bahan pangan (Gambar 17). Inflasi inti (ukuran inflasi pokok tanpa menyertakan barang-
barang yang cepat berubah harganya dan barang-barang dengan pengaturan harga) 
meningkat dengan mantap pada periode yang sama dari 3,6 persen menjadi 4,2 persen.
Tingkat inflasi yang terjadi melebihi perkiraan pasar di bulan Juni dan Juli tetapi lebih 
rendah dari perkiraan pada bulan Agustus. Laju inflasi umum Indonesia sekarang berada 
cukup tinggi di atas inflasi mitra-mitra perdagangan utamanya (lihat Bagan Lampiran).
Pertumbuhan Deflator PDB, pengukur harga-harga yang lebih luas di dalam ekonomi, 
jatuh dari 7,5 persen pada triwulan 1 menjadi 6,9 persen tahun-ke-tahun pada triwulan 2. 
 

Sumber percepatan 
utama dalam harga 
konsumen pada periode 
ini adalah harga bahan 
pangan. Akan tetapi, 
sebagian besar 
peningkatan diperkirakan 
akan bersifat sementara 
dan melemah 

 Inflasi IHK umum melaju cepat di bulan Agustus, mencapai tingkat tertingginya selama 16 
bulan, karena didorong oleh kejutan kelangkaan pasokan bahan pangan pada 
pertengahan tahun 2010. Suatu musim hujan yang ‘kering’ berdampak kepada harga 
berbagai bumbu dan kemudian harga beras. Dari bulan Maret hingga Juli harga bumbu 
meningkat sebesar 54 persen, menyumbang lebih dari seperlima keseluruhan 
peningkatan inflasi IHK pada periode ini walaupun hanya memiliki bobot sebesar 1,5 
persen dalam keranjang IHK. Terdapat keragaman yang signifikan dalam peningkatan 
harga bumbu dengan rata-rata mengalami peningkatan karena kenaikan yang lebih tinggi 
yang terjadi di pulau Sumatra. Peningkatan ini diperkirakan hanya bersifat sementara 
dengan harga cabai telah menurun dan sudah hampir kembali normal pada pertengahan 
bulan September.  
 

Harga bahan pangan 
yang lebih tinggi 
mendorong laju inflasi 
keranjang kemiskinan di 
atas 10 persen dan 
menyebabkan perbedaan 
terbesar antara laju inflasi 
keranjang kemiskinan 
dan inflasi umum sejak 
tahun 2007  

 Musim tanam yang tidak biasa dan gangguan pasokan yg disebabkan cuaca juga 
mempengaruhi harga kulakan beras dalam negeri yang bertahan cukup jauh di atas harga 
internasional (lihat Kotak 1: Perkembangan terakhir harga beras tentang perkembangan 
harga beras yang baru terjadi). Peningkatan dalam harga bahan pangan tersebut 
khususnya mempengaruhi rumah tangga miskin. Secara rata-rata, bahan pangan 
merupakan 63 persen dari keseluruhan keranjang konsumsi rumah tangga miskin, dan 
kenaikan harga-harga yang relatif kuat menghantar laju inflasi keranjang kemiskinan 
melebihi 10 persen untuk pertama kali sejak tahun 2008. Pada 11,3 persen, tingkat inflasi 
keranjang kemiskinan berada sekitar 5 persen lebih tinggi dari tingkat inflasi headline –
perbedaan terbesar dari kedua inflasi sejak krisis bahan pangan dunia di tahun 2008 (lihat 
Bagan Lampiran). 
 

Gambar 17: Inflasi telah meningkat selama tahun berjalan 
tetapi tetap berada di bawah rata-rata historis 
(persentase perubahan tahun-ke-tahun) 

Gambar 18: Barang cepat berubah dan dikelola harganya 
mendorong lonjakan inflasi headline yang baru terjadi dan 
inflasi inti terus meningkat  
(kontribusi kepada inflasi bulanan) 

Sumber: BPS dan Bank Dunia Sumber: BPS dan Bank Dunia 
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Kotak 1: Perkembangan terakhir harga beras 
Harga beras dalam negeri meningkat secara signifikan dan mencapai titik tertinggi di bulan Agustus 
2010, karena cuaca basah yang tidak biasa yang menyebabkan gagalnya panen dan gangguan 
distribusi. Rata-rata harga pada tingkat pedagang besar bagi kualitas paling rendah (IR64-III) 
adalah Rp 5.848 per kg di bulan Agustus, bandingkan dengan harga bulan Agustus tahun lalu Rp 
4.882 per kg.3 Kenaikan harga beras telah meningkat hampir sebesar 20 persen di bulan Agustus 
dibandingkan dengan harga beras yang sama setahun lalu – jauh lebih cepat dari tingkat inflasi 
umum (yang mencapai 6,4 persen di bulan Agustus). Harga-harga tetap bertahan tinggi hingga 
awal bulan September. Kenaikan harga disebabkan oleh berkurangnya pasokan beras yang tidak 
diperkirakan pada beberapa daerah, karena panjangnya cuaca basah yang tidak biasa terjadi 
menyebabkan 
menyebarnya berbagai 
jenis wabah pada beberapa 
daerah produksi utama. 
Selain itu, hujan yang 
berkesinambungan juga 
mengganggu jalur distribusi 
beras antar kota dan antar 
pulau.   
 
Walaupun lebih stabil, 
harga beras dalam negeri 
jauh lebih tinggi dari harga 
beras dunia. Seperti terlihat 
pada Gambar 19, harga 
beras domestik relatif stabil 
tetapi memperlihatkan tren 
meningkat. Pemerintah 
Indonesia telah berhasil 
menstabilkan harga beras 
dalam negeri melalui 
gabungan pengadaan dan 
impor beras.  
 
Setelah terjadi suatu 
kenaikan dan penurunan 
yang tajam di tahun 2008 pada waktu krisis harga pangan dunia, tren harga beras internasional 
mengalami penurunan, berlawanan dengan gerak harga beras dalam negeri, dan saat ini harga 
beras internasional berada pada tingkat yang jauh lebih rendah.4 Jatuhnya harga-harga di pasar 
internasional antara bulan Desember 2009 dan Juli 2010 disebabkan oleh melimpahnya pasokan 
beras yang ditawarkan di pasar. Sebagai contoh, harga beras Vietnam pecah 25 persen jatuh dari 
488 dolar Amerika per ton metrik di bulan Desember 2009 menjadi 325 dolar Amerika per ton 
metrik di bulan Juli 2010.5 Terjadi sedikit gerak naik di bulan Agustus tahun ini, naik 2,2 persen 
menjadi 332 dolar Amerika per ton metrik, yang disebabkan oleh kuatnya permintaan dan 
keprihatinan bahwa cuaca yang tidak menentu pada daerah-daerah penanam padi-padian utama di 
dunia akan merusak tanaman padi.  
 
Akibat perbedaan tren harga beras domestik dan harga internasional tersebut, rakyat Indonesia 
harus membayar harga beras jauh diatas harga internasional untuk beberapa periode yang cukup 
lama. Walaupun demikian, perbedaan harga positif ini tidak selalu terjadi, dengan harga beras 
domestik berada di bawah harga internasional pada tahun 2008. Akan tetapi, perbedaan harga itu 
makin melebar seiring dengan berjalannya waktu di tahun 2010. Sebagai contoh, harga domestik 
hanya sekitar 4 persen lebih mahal dari harga beras internasional di bulan Desember 2009, tetapi 
perbedaan itu telah meningkat menjadi 77,2 persen di bulan Agustus 2010. Perbedaan yang 
menyolok antara harga internasional dan dalam negeri ini terjadi sementara impor beras dilarang. 
Hal itu tidak hanya mendorong beras selundupan untuk masuk ke pasar dalam negeri, tetapi juga 
tidak mendukung penyamaan harga, sehingga pembeli beras di Indonesia harus membayar bahan 
pangan pokok mereka pada harga yang lebih tinggi.  
 

Gambar 19: Perbandingan harga beras domestik dan 
internasional  
(IDR/Kg) 

Sumber: perhitungan staff PIBC dan FAO 

                                                                  
3 IR64-kelas III adalah harga beras dengan kualitas paling rendah di Pasar Induk Beras Cipinang 

(PIBC). 
4 Biaya asuransi, pengapalan, transportasi dan biaya lain telah ditambahkan kepada harga 

internasional untuk mendapatkan harga yang setara dengan harga pada tingkat perdagang besar 
domestik. 

5 Harga beras Vietnam pecah 25 persen yang dijual di pasar internasional dipilih karena kesamaan 
kualitasnya dengan beras IR64 kelas III rice yang dijual di pasar domestik.   
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Beras adalah komoditas yang paling penting di Indonesia. Beras adalah bahan pokok untuk 
mayoritas penduduk dan juga memainkan peran yang penting dalam ekonomi pedesaan Indonesia. 
Walaupun terjadi tren yang menurun, di tahun 2009 sekitar 25 persen dari seluruh rumah tangga 
pedesaan di Indonesia menanam padi, dan lebih banyak lagi yang terhubung ke ekonomi beras 
melalui jasa, perdagangan dan tenaga kerja. Sementara bagi setengah penduduk Indonesia 
pengeluaran untuk pangan melebihi dari 50 persen dari total pengeluaran mereka, sedangkan 
pengeluaran untuk beras merupakan sekitar 17 persen dari seluruh pengeluaran bagi 20 persen 
populasi yang paling miskin (quintil terendah), bandingkan dengan yang hanya 3,8 persen pada 
quintil tertinggi (Tabel 4). Oleh sebab itu, peningkatan harga beras domestik berdampak secara 
signifikan terhadap daya beli kaum miskin dan mendekati miskin, dengan pengaruh yang lebih 
besar bagi mereka yang merupakan konsumen beras murni.  
 
Tabel 4: Peran beras dalam pengeluaran rumah tangga 

Golongan  
Pengeluaran 

Total 
pembelanjaan 

(IDR/bln) 

Pembelanjaan 
Makanan 
 (IDR/bln) 

Pembelanja
an Beras 
 (IDR/bln) 

Proporsi dari 
pembelanjaan 
makanan (%) 

Proporsi dari 
pembelanja

an beras 
(%) 

Perbandingan 
pmebelanjaan 

beras dari 
makanan (%) 

Lowest 178,920 100,511 30,521 56.18 17.06 30.37 

  267,225 155,504 39,308 58.19 14.71 25.28 

  358,602 202,234 42,976 56.40 11.98 21.25 

  504,500 262,269 43,881 51.99 8.70 16.73 

Highest 1,084,432 388,894 40,999 35.86 3.78 10.54 

Sumber: perhitungan Bank Dunia sesuai dengan Susenas 2009  
 
Tidak seperti harga daging sapi dan bahan pangan lain, fluktuasi harga beras tidak dipengaruhi 
oleh peristiwa hari besar seperti Ramadhan, Idul-Fitri atau Tahun Baru. Pergerakan harga beras 
lebih dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan beras dalam negeri yang berhubungan dengan masa 
tanam dan panen. Secara umum, Indonesia memiliki tiga masa panen per tahun: yang terbesar di 
bulan Maret/April, diikuti bulan Juli/Agustus dan kemudian Desember. Harga beras umumnya 
memuncak sebelum masa panen (di bulan Februari/Januari, dan September) ketika terdapat 
kelangkaan beras. Berbeda dengan masa panen beras sebelumnya, panen beras di bulan 
Juli/Agustus 2010 tidak menyebabkan penurunan harga beras.  Menurut pedagang beras, pasokan 
dari daerah-daerah produksi utama tetap lemah di bulan Agustus, yang didorong oleh kegagalan 
panen di beberapa daerah karena hama dan cuaca basah.  
 
Dengan demikian, meningkatnya harga beras yang terjadi sekarang di banyak daerah di Indonesia 
pada dasarnya disebabkan oleh kelangkaan pasokan beras dan gangguan distribusi yang 
disebabkan oleh derasnya hujan yang berhubungan dengan fenomena La Nina. Hujan 
berkepanjangan dapat menguntungkan daerah-daerah yang bergantung pada hujan untuk 
menanam padi, akan tetapi terdapat bukti bahwa serangan hama juga lebih berat di tahun 2010 di 
banding tahun-tahun yang lalu. 
 
Peningkatan dalam kualitas infrastruktur domestik, dan juga penyediaan data beras yang handal 
merupakan aspek yang penting bagi stabilisasi harga beras domestik. Kebijakan perdagangan 
yang memperbolehkan sektor swasta untuk berdagang beras dengan tarif khusus juga dapat 
memaksimalkan manfaat bagi negara ini dan juga melindungi para petani. Distribusi beras dari 
daerah-daerah produksi utama ke daerah lain harus didukung oleh prasarana yang memadai untuk 
menghindari tingginya biaya distribusi. Peran Bulog dalam distribusi beras ke daerah-daerah 
terpencil tetap signifikan, tetapi ketersediaan prasarana yang handal sangatlah penting untuk 
transportasi beras dan komoditas pangan lain secara efisien dan efektif.  Selain itu, ketersediaan 
informasi yang akurat yang berhubungan dengan beras seperti produksi, konsumsi dan nilai 
persediaan akan memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk 
mengelola stabilitas harga beras. 
 
 

 
 

Peningkatan harga yang 
dikelola pada beberapa 
bulan terakhir, termasuk 
tarif listrik dan ijin 
kendaraan, juga turut 
menyumbang kepada 
tajamnya kenaikan harga-
harga  

 Di bulan Juli dan Agustus juga terdapat penyesuaian harga untuk beberapa hal yang 
dikelola. Sebagai contoh, peningkatan biaya pendaftaran kendaraan menyumbang 0,21 
poin persentase kepada inflasi umum, dan tarif listrik, yang meningkat rata-rata sebesar 8 
persen di bulan Juli 2010, secara langsung menyumbang 0,35 poin persentase (lihat 
Kotak 2 tentang penyesuaian tarif listrik). Dampak peningkatan tarif listrik terhadap 
industri dan dampak akhirnya bagi harga-harga konsumen akan menjadi lebih jelas pada 
triwulan 3. 
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Inflasi inti, umumnya 
tidak terpengaruh oleh 
gejolak harga yang baru 
terjadi, meningkat, 
dengan hasil bulanan 
yang kembali ke nilai 
rata-rata historis 
 

 Berbeda dengan peningkatan tajam dalam laju headline, inflasi inti terus meningkat 
dengan mantap ((kontribusi kepada inflasi bulanan)). Peningkatan bertahap ini 
menunjukkan bahwa tekanan harga pokok di dalam ekonomi, sementara meningkat, tetap 
stabil walaupun terdapat percepatan yang tiba-tiba terjadi pada laju headline. Hasil inflasi 
inti bulanan telah secara bertahap kembali ke tingkat historis di bulan Juli dan Agustus, 
mencerminkan pertumbuhan PDB di atas rata-rata dan meningkatnya pertumbuhan kredit 
selama empat triwulan berturut-turut. Dampak dari kejutan pasokan bahan pangan 
tampaknya belum menyebabkan penyesuaian harga yang lebih luas, mencerminkan 
pengakuan atas sifat kejutan pasokan yang hanya sementara. Pada awalnya perkiraan 
inflasi melonjak di bulan Juli tetapi pada bulan Agustus peningkatan ini telah hilang sama
sekali. Rupiah yang kuat, yang mengalami apresiasi untuk enam triwulan berturut-turut 
terhadap dolar Amerika, juga meredam beberapa tekanan inflasi dari meningkatnya harga 
impor.  
 

Peningkatan harga 
keseluruhan ekonomi 
juga berada di bawah tren 

 Pertumbuhan deflator PDB cukup lemah pada triwulan 2 relatif terhadap dekade yang lalu, 
meningkat 6,9 persen tahun-ke-tahun, mencerminkan tren umum dalam deflator harga 
implicit (IPD). Peningkatan harga investasi berlanjut hingga menyentuh angka paling 
rendah selama 8 tahun, karena biaya konstruksi turun untuk triwulan kedua sementara 
pemulihan pertumbuhan harga transportasi berlanjut tetapi tetap berada cukup jauh di 
bawah tingkatan pra-krisis. Pemulihan lambat dalam pertumbuhan harga investasi 
mempertahankan perbedaan yang relatif kecil antara pertumbuhan IHK dan deflator PDB 
pada akhir tahun 2009 dan enam bulan pertama tahun 2010.  
 

b. Ramalan inflasi tahun 2010 tidak berubah, tetapi peningkatan harga yang lebih 
kuat diperkirakan untuk tahun 2011 

Ramalan inflasi untuk 
tahun 2010 tidak berubah 
karena naiknya harga 
pangan yang baru terjadi 
diperkirakan akan 
berakhir menjelang akhir 
tahun  

 Ramalan pertumbuhan harga konsumen di tahun 2010 relatif tidak berubah sesuai dengan 
Triwulanan edisi Juni sebesar 5,1 persen. Hal ini mencerminkan perkiraan bahwa 
sebagian besar kejutan harga pangan pada tiga bulan terakhir hanya akan bersifat 
sementara dan akan turun. Peningkatan yang besar dari harga beras berkualitas rendah 
pada tiga bulan terakhir tampaknya akan turun kembali pada akhir tahun 2010 dan akan 
memberi pengaruh yang signifikan bagi rumah tangga yang lebih miskin. Sejalan dengan 
itu, ramalan tingkat inflasi keranjang kemiskinan mengalami penyesuaian naik menjadi 7,8 
persen untuk tahun 2010. 
 
Ramalan untuk deflator PDB untuk tahun 2010 disesuaikan turun menjadi 8,8 persen 
karena hasil triwulan 2 lebih lemah dari perkiraan. Pemulihan yang lebih cepat dalam 
harga-harga impor dibanding dengan harga ekspor menarik nilai perdagangan mendekati 
nilai terendah pada triwulan 2 yang menyebabkan penyesuaian turun dalam ramalan 
pertumbuhan deflator PDB. 
 

Inflasi diperkirakan akan 
meningkat di tahun 2011  

 Melihat ke depan ke tahun 2011, sebagian besar gangguan pasokan jangka pendek telah 
berakhir. Akan tetapi tingkat inflasi diperkirakan akan tetap berada di atas pita sasaran BI 
sebesar 4-6 persen karena pemulihan pinjaman baru dan percepatan basis uang yang 
terjadi sejak akhir tahun 2009 mendorong permintaan dalam negeri dan penyesuaian 
harga energi menuju harga ekonominya terus berlanjut, dan kurs tukar valuta berangsur 
stabil. Diperkirakan akan terjadi beberapa peningkatan dalam inflasi impor, dengan 
meningkatnya ramalan bagi mitra-mitra dagang utama Indonesia di tahun 2011. Hal ini, 
bersama-sama dengan ramalan investasi yang lebih baik dan pertumbuhan kredit yang 
lebih kuat, menyebabkan penyesuaian naik yang kecil untuk tingkat inflasi headline, 
mencapai 6,4 persen untuk tahun 2011. 
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5. Tren kemiskinan terus menurun 

Survei Susenas 2010 
menunjukkan 
berlanjutnya tren 
pengentasan kemiskinan 
di Indonesia… 

 Kuatnya prestasi pertumbuhan yang belakangan terjadi mendorong peningkatan-
peningkatan yang ditampilkan pada angka-angka kemiskinan dari Susenas bulan Maret 
2010. Angka absolut dari penduduk miskin pedesaan dan perkotaan masing-masing turun 
di bawah 11,5 juta dan 20 juta jiwa untuk pertama kali sejak tahun 2004. Hal ini berarti 
penurunan tahun-ke-tahun dalam tingkat kemiskinan pedesaan dan perkotaan adalah 
masing-masing 0,85 dan 0,80 poin persentase. Keseluruhan tingkat kemiskinan menurun 
menjadi 13,3 persen, dari 14,2 persen satu tahun sebelumnya. Menuju ke depan, kinerja 
pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan akan merupakan bagian yang lebih besar 
dalam keseluruhan kemiskinan: angka-angka awal dari sensus tahun 2010 menunjukkan 
bahwa lebih dari 50 persen penduduk Indonesia sekarang hidup di kota-kota dan migrasi 
angkatan kerja yang panjang dari daerah pedesaan ke perkotaan masih terus berlangsung 
(lihat Bagian C untuk pembahasan mengenai hubungan antara pembangunan dan 
urbanisasi dan tantangan kebijakan yang berhubungan). 

 
… tetapi dengan 
pencapaian variasi 
regional di dalam 
pengentasan itu 

 Penurunan poin persentase terbesar dalam pengentasan kemiskinan ditemukan di 
Sulawesi, khususnya Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Ketiga propinsi 
itu menghasilkan angka terbaik untuk seluruh pengukuran yang berjumlah tiga: pedesaan, 
perkotaan dan gabungan. Di antara para juara, Gorontalo berhasil mengentaskan tingkat 
kemiskinan yang relatif besar pada daerah perkotaan dan pedesaan, walaupun di tahun 
2009 propinsi itu memiliki salah satu perbedaan yang terbesar antara daerah perkotaan 
dan pedesaan: perhitungan tingkat kemiskinan di tahun 2009 mendekati 35 persen di 
daerah pedesaan tetapi hanya kurang dari 8 persen di daerah perkotaan. Hasil terburuk di 
Kalimantan dan Sumatera pada dasarnya tidak mengalami kemajuan dalam pengentasan 
kemiskinan tahun-ke-tahun, tetapi propinsi-propinsi itu memulai tahun 2009 dengan tingkat 
kemiskinan keseluruhan yang memang sudah rendah, di bawah 10 persen. 

 
Melihat ke depan, 
manfaat pertumbuhan 
bagi pengentasan 
kemiskinan dapat 
dihambat oleh dampak 
peningkatan biaya hidup  

 Tingkat kemiskinan diperkirakan akan terus menurun hingga tahun depan. Walaupun 
keseluruhan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan kuat, pada 6,2 persen, tetapi 
pertumbuhan pada sektor pertanian, tempat banyak kaum miskin bekerja, diproyeksikan 
hanya pada 3,6 persen.  Lebih penting lagi, peningkatan tahunan dalam biaya hidup bagi 
kaum miskin diperkirakan akan menjadi 7,8 persen, hampir 3 poin persentase lebih tinggi 
dari inflasi bukan pangan dan bukan bahan bakar.  Peningkatan harga-harga barang-
barang dan jasa yang dikonsumsi oleh kaum miskin tersebut merintangi dampak 
pengentasan kemiskinan yang dibawa oleh pertumbuhan.menjadi 12.75 persen pada 
Maret 2011, penurunan 0.6 persen dari 2010. 

 
Pertumbuhan angkatan 
kerja didampingi oleh 
penurunan tingkat 
pengangguran terbuka 

 Dalam hal perkembangan terbaru pasar tenaga kerja, pada bulan Mei 2010, BPS 
melaporkan bahwa angkatan kerja telah meningkat sebesar 2,2 juta jiwa selama enam 
bulan memasuki bulan Februari 2010, sehingga mencapai jumlah 116 juta, yang mana 107 
juta jiwa memiliki pekerjaan, membuat tingkat pengangguran terbuka menjadi 7,4 persen, 
turun dari 7,9 persen di bulan Agustus 2009 dan 8,1 persen di bulan Februari 2009. 
Pekerjaan di bidang pertanian sebenarnya turun sebesar 0,5 persen dan pekerjaan di 
bidang transportasi juga turun sebesar 2,2 persen. 
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6. Pengajuan rencana untuk alokasi ulang dan peningkatan kualitas belanja fiskal 

a. Pemerintah menawarkan alokasi ulang belanja pada RAPBN 2011 

Pemerintah 
mengumumkan RAPBN 
2011 pada pertengahan 
bulan Agustus… 

 Pemerintah secara tidak resmi memangkas proyeksi defisitnya untuk tahun 2010, menjadi 
1,5 persen dari PDB, yang mencerminkan penyesuaian asumsi, realisasi penerimaan 
yang kuat, dan lemahnya pencairan dana belanja pada permulaan tahun. RAPBN 2011 
diumumkan pada pertengahan bulan Agustus dan mencakup peningkatan belanja sekitar 
6,5 persen relatif terhadap APBN-P 2010. Proyeksi penerimaan naik sebesar 9,5 persen 
(sedikit lebih kecil relatif terhadap ramalan terakhir tahun 2010). Defisit pada RAPBN 
2011 adalah sebesar 1,7 persen dari PDB. Dengan kuatnya ekonomi nominal, hal ini 
tampaknya akan membuat tingkat hutang pemerintah terus menurun hingga 25 persen 
dari PDB. 
 

…yang merencanakan 
peningkatan belanja 
untuk memenuhi sasaran 
strategis Pemerintah 
sementara menuju 
peningkatan kualitas 
belanja 

 Rencana anggaran tersebut disusun untuk mencapai 10 sasaran strategis; lebih tingginya 
pertumbuhan ekonomi dan daya saing internasional, meningkatnya stabilitas ekonomi dan 
perbaikan keuangan dalam negeri, pengurangan pengangguran, penurunan tingkat 
kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan jaminan pangan, air dan 
energi, dan penguatan upaya perlindungan lingkungan. 
 
Sementara angka defisit headline hanya sedikit lebih tinggi dari yang diproyeksikan oleh 
Pemerintah untuk tahun 2010, RAPBN 2011 mengambil arah yang baru, dengan 
menempatkan lebih banyak sumber daya secara signifikan kepada investasi modal, 
sementara meningkatkan efisiensi dari pengeluaran subsidi, terutama dengan 
menurunkan subsidi listrik yang besar. Penyempurnaan kualitas belanja seperti itu adalah 
prioritas utama dan sejumlah langkah-langkah lain untuk membuat peningkatan dalam hal 
ini telah diuraikan. Termasuk di antaranya, mempercepat penerapan penganggaran 
berbasis kinerja dan kerangka belanja jangka menengah (MTEF), memperluas penerapan 
reformasi birokrasi dan meningkatkan pencairan anggaran melalui perubahan pada 
Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang prosedur pengadaan. 
 

Pemerintah 
merencanakan untuk 
mendorong belanja 
modal untuk mendanai 
pembangunan 
infrastruktur dan 
melanjutkan program 
sosial bagi kaum miskin 

 Dalam upaya untuk memperbaiki kelemahan infrastruktur yang dalam di negara ini, 
Pemerintah telah menempatkan peningkatan yang signifikan pada belanja permodalan di 
tahun 2011, sebesar 28 persen (Tabel 5). Sektor energi, irigasi dan transportasi akan 
menerima peningkatan anggaran terbesar tahun depan. Hal ini sejalan dengan sasaran 
Pemerintah untuk membangun jalan-jalan tol sepanjang 2.800 km, meningkatkan rasio 
ketersediaan listrik, dan meningkatkan produksi beras. Berdasarkan pada pengalaman 
tahun-tahun terakhir, realisasi kenaikan seperti itu di dalam alokasi anggaran untuk 
investasi prasarana, bila disetujui, tampaknya akan membutuhkan peningkatan dalam 
kapasitas penyerapan dan laju pencairan anggaran. 
 
Pemerintah juga akan melanjutkan prakarsa refromasi birokrasi dan telah menempatkan 
peningkatan sebesar 11 persen untuk belanja personil di tahun 2011. Terdapat komitmen 
untuk melanjutkan program pendukung rakyat miskin seperti BOS, Jamkesmas, PKH dan 
PNPM, ditambah dengan uraian sasaran pemangkasan kemiskinan. Akan tetapi, 
beberapa sektor mengalami pengurangan anggaran. Sebagai contoh, pengurangan 
belanja pusat untuk pendidikan disebabkan oleh pergerakan program BOS (16,8 triliun 
rupiah) dari belanja pusat untuk dikirimkan ke pemerintah daerah.  
 
Pemerintah juga mengumumkan posisinya dalam hubungannya dengan kebijakan subsidi 
energi di tahun 2011. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan rata-rata tarif sebesar 
15 persen, dimulai pada bulan Januari 2011. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga 
menunjukkan bahwa terdapat rencana yang menuju kepada subsidi bahan bakar.
Rencana-rencana tersebut mengikuti kenaikan tarif listrik sebesar rata-rata 8 persen pada 
bulan Juli 2010. Penyesuaian ini adalah reformasi yang paling besar terhadap tarif listrik 
sejak bulan Januari 2003, dan merupakan suatu langkah kecil menuju sasaran RPJMN 
Pemerintah tahun 2010-2014 untuk meningkatkan penujuan subsidi energi sementara 
meminimalkan beban mereka terhadap anggaran. Reformasi seperti itu dapat 
membebaskan lebih banyak ruang fiskal untuk investasi dan jaminan sosial. 
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Tabel 5: Penambahan yang besar dalam alokasi belanja 
modal direncanakan pada RAPBN 2011… 
(tingkat dan persentase perubahan per golongan belanja) 

Gambar 20: Laju pencairan tetap rendah di tahun 2010 
(persen keesluruhan belanja yang dianggarkan setahun penuh 
yang dicairkan pada paruh pertama tahun) 

Sumber: DepKeu Sumber: DepKeu, data 2010 adalah perkiraan 

b. Lambatnya laju pencairan terus berlanjut selama berjalannya tahun 2010 

Laju pencairan tetaplah 
rendah, terutama bagi 
belanja modal 

 Pada paruh pertama tahun 2010, rasio realisasi belanja yang dianggarkan adalah 35 
persen, sedikit di bawah laju belanja tahun 2008 dan 2009 sebesar 37 persen.
Rendahnya tingkat belanja pusat terutama di dorong oleh lemahnya belanja modal, 
personil, lain-lain, dan subsidi non energi (Gambar 23). Pada belanja modal, sepuluh 
departemen teratas, yang merupakan 91 persen dari seluruh belanja modal yang 
dianggarkan untuk tahun 2010, hanya menghabiskan 16,5 persen dari anggaran belanja, 
dibanding 30 persen di tahun 2009. Pada akhir bulan Agustus, jumlah pencairan hanya 
sekitar 45 persen dari alokasi yang dianggarkan. 
 

Suatu jajaran penghalang 
pencairan telah diketahui 
oleh Pemerintah 
 

 Beberapa masalah lama yang menghambat pencairan anggaran secara tepat waktu 
masih bertahan. Termasuk diantaranya, sebagai contoh, penundaan dalam penunjukkan 
kepala satuan kerja pelaksana (Satker), perencanaan proyek yang tidak sesuai, informasi 
proyek yang tidak lengkap, dan tidak adanya rencana pengadaan pada satuan pelaksana.
Perubahan dini pada anggaran pada triwulan 1/2010 juga menyebabkan lambatnya 
pencairan karena sebagian besar jajaran departemen menunda pelaksanaan anggaran 
sampai disetujuinya perubahan anggaran. 
 
Faktor-faktor lain yang mendorong lambatnya pencairan pada paruh pertama tahun 2010, 
seperti ditemukan oleh pemerintah termasuk hal berikut.6 Keterlambatan pengadaan dan 
kurangnya pemahaman satuan pelaksana akan prosedur pencairan yang merintangi 
belanja bahan dan modal. Faktor-faktor bagi belanja personil termasuk rendahnya 
realisasi skema remunerasi yang baru yang dipercontohkan pada jajaran departemen, 
dan keterlambatan pembayaran gaji ke-13, menghambat pembelanjaan. Beberapa 
prosedur pembayaran teknis dan tidak lengkap menyebabkan penundaan pembayaran 
bagi subsidi non energi. Rendahnya pencairan juga dicatat bagi belanja “lain-lain” karena 
rendahnya tingkat belanja kontingensi yang tercakup dalam kelompok ini.  

c. Proyeksi Bank Dunia bagi defisit anggaran tahun 2010 menjadi sedikit lebih 
rendah dari yang diperkirakan 

Bank Dunia 
memproyeksikan defisit 
yang lebih rendah dari 
proyeksi pemerintah 
untuk 2010  karena 

 APBN-P 2010 memproyeksikan defisit sebesar 1,5 persen dari PDB. Menggunakan 
metodologi alternatif berdasarkan asumsi pertumbuhan yang lebih kuat pada ekonomi 
nominal, dan bahwa laju pencairan hanya sedikit meningkat dari laju yang dicapai pada 
paruh pertama tahun 2010, proyeksi Bank Dunia adalah defisit sebesar 0,9 persen dari 
PDB (lihat Lampiran). 

                                                                  
6 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat semester I dan Prognosis Semester II Tahun 

2010 

2010 
(Revised 
Budget) 

IDR trillion

2011 
(Proposed 
Budget) 

IDR tillion

Growth 
(Per cent)

Total Expenditure 1,126 1,202 6.7
Central Govt 782 824 5.4

Personnel 163 181 11.0
Material 113 132 16.8
Capital 95 122 28.0
Int. payments 106 116 10.2
Subsidy 201 185 -8.2
Social assistance 71 62 -13.6
Others 33 26 -20.1

Transfers 345 378 9.8

0

15

30

45

60

0

15

30

45

60

P
er
so
na
l

M
a
te
ri
a
ls

C
a
pi
ta
l

In
t.
 p
a
ym

e
nt
s

Su
b
si
di
es

So
ci
al

O
th
er
s

To
ta
l C
G

T
ra
ns
f.

To
ta
l

2008 2009 2010

Per cent Per cent

Low 2010 disbursements



P e r k e m b a n g a n  T r i w u l a n a n  P e r e k o n o m i a n  
I n d o n e s i a  

M e l i h a t  k e  m a s a  d e p a n  

 

 
T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A    S e p t e m b e r  2 0 1 0

 19

asumsi pertumbuhan 
yang lebih kuat pada 
ekonomi nominal dan 
ramalan belanja yang 
lebih rendah 

Perbedaan ini mencerminkan proyeksi belanja yang lebih rendah dan ramalan 
penerimaan yang lebih tinggi oleh Bank Dunia. Pada sisi belanja, ramalan tersebut 
disesuaikan turun relatif terhadap ramalan pemerintah, mencerminkan tren yang 
konsisten akan pencairan di bawah 100 percent bagi belanja yang telah dianggarkan.
Pada sisi penerimaan, Bank Dunia tetap memproyeksikan penerimaan yang lebih tinggi 
relatif terhadap proyeksi pemerintah, yang umumnya berhubungan dengan perbedaan 
dalam perkiraan defisit. Faktor utama yang mendorong perbedaan dalam perkiraan 
penerimaan adalah perbedaan dalam indeks harga nominal yang digunakan untuk 
menggembungkan pertumbuhan riil untuk mendapatkan rangkaian PDB nominal yang 
kemudian digunakan untuk meramalkan penerimaan pajak (lihat Bagian B, Triwulanan 
Ekonomi Indonesia edisi Juni 2010 untuk rincian lebih lanjut). Bank Dunia menggunakan 
deflator PDB sementara pemerintah menggunakan IHK. IHK diproyeksikan akan terus 
bertumbuh pada laju yang lebih rendah dari deflator PDB, suatu hal yang selalu terjadi 
sejak pertengahan tahun 2000an dan dengan demikian suatu pemisah yang signifikan 
antara ramalan pertumbuhan PDB nominal telah tercipta. 
 

Belanja diperkirakan akan 
meningkat pada paruh 
kedua tahun 2010, tetapi 
keseluruhan belanja 
tahunan tampaknya akan 
berada di bawah 
anggaran 

 Laju belanja pada paruh kedua tahun 2010 diperkirakan akan meningkat, terutama karena 
perubahan anggaran telah diselesaikan pada triwulan kedua. Akan tetapi, kinerja belanja 
paruh pertama tahun dan perkembangan terbaru dalam asumsi ekonomi makro 
menunjukkan bahwa penggunaan APBN 2010 tampaknya akan berada di bawah 
anggaran. Penerapan skema remunerasi yang baru mungkin tidak sampai sepenuhnya, 
dan tantangan yang tersisa bagi pelaksanaan anggaran dapat mendorong rendahnya 
pengeluaran dari belanja inti pemerintah. Rupiah yang lebih kuat dan tingkat SBI yang 
relatif stabil menunjukkan bahwa pembayaran bunga juga akan lebih rendah dari 
anggaran. Belanja pemerintah pusat yang lebih rendah, sedikit diimbangi dengan 
pengiriman yang lebih besar ke pemerintah daerah, berarti bahwa proyeksi Bank Dunia 
untuk jumlah belanja di tahun 2010 adalah sejalan dengan yang disusun pada Triwulanan 
bulan Juni; telah dilakukan revisi kecil negatif sebesar sedikit lebih rendah dari 1 triliun 
rupiah. 
 

Penerimaan pemerintah 
di tahun 2010 
diperkirakan akan sedikit 
lebih kuat dari proyeksi 
pada Triwulanan edisi 
bulan Juni 

 Di luar beberapa perubahan komposisi, proyeksi Bank Dunia untuk penerimaan 
pemerintah secara agregat hanya sedikit berbeda dari yang tercantum pada Triwulanan 
edisi bulan Juni 2010. Pertumbuhan penerimaan sebesar 18,2 persen diramalkan untuk 
tahun 2010. Penerimaan diproyeksikan akan turun sebagai bagian dari PDB nominal.
Penurunan ini sebagai bagian dari PDB dijelaskan melalui berbagai perubahan terhadap 
kebijakan penerimaan. 
 

Proyeksi pertumbuhan 
penerimaan pajak untuk 
tahun 2010 telah sedikit 
diturunkan sesuai dengan 
revisi terhadap PDB 
nominal… 

 Penerimaan pajak diperkirakan akan bertumbuh sebesar 16,6 persen, sedikit lebih rendah 
dari yang diproyeksikan pada bulan Juni 2010, yang sejalan dengan sedikit perlambatan 
pada pertumbuhan PDB nominal. Pemungutan pajak pada sebagian besar kelompok 
telah melambat selama triwulan terakhir. Pajak penghasilan non minyak dan lemahnya 
penerimaan PPN merupakan sebab dari sebagian besar perubahan tersebut, diimbangi 
dengan beberapa penguatan pada pajak cukai. Penurunan tarif pajak penghasilan 
perusahaan di tahun 2010 dari 28 ke 25 persen tampaknya dapat menjelaskan sebagian 
perlemahan dalam pajak penghasilan, bersama-sama dengan berlanjutnya pemulihan 
pendapatan kena pajak dari perlambatan ekonomi di tahun 2009. 

 
…diimbangi dengan 
proyeksi yang sedikit 
lebih kuat untuk 
penerimaan bukan pajak 

 Ramalan untuk penerimaan bukan pajak telah sedikit meningkat dari proyeksi bulan Juni 
2010, dengan perkiraan pertumbuhan tahunan sebesar 22,8 persen. Sebagian besar 
revisi ini disebabkan oleh penguatan tipis di sektor sumber daya alam minyak dan gas 
dan berlanjutnya penguatan pada kelompok ‘bukan pajak lainnya’ pada beberapa bulan 
terakhir, seperti biaya visa, biaya surat ijin mengemudi, penerimaan pajak yang tidak 
diambil dll, yang secara konsisten menunjukkan prestasi di atas perkiraan selama 
sepanjang tahun. 
 

Dalam hal pendanaan 
defisit tahun 2010, 
pemerintah telah 
memenuhi 87 persen 
sasaran penerbitan 
obligasi brutonya yang  
telah direvisi untuk tahun 

 Dalam hubungannya dengan kebutuhan pendanaan pemerintah untuk tahun 2010, 
Pemerintah memasuki tahun dengan surplus pendanaan yang berasal dari defisit yang 
lebih kecil dari yang diperkirakan pada tahun 2009 dan strategi pendanaan yang 
antisipatif. Selain itu, revisi turun pada proyeksi defisit oleh Departemen Keuangan telah 
menyebabkan penurunan pada sasaran penerbitan obligasi brutonya untuk tahun berjalan 
dari 175 triliun rupiah menjadi 158,3 triliun rupiah.  Pada awal bulan September 2010, 
pemerintah telah menerbitkan obligasi pemerintah senilai 140 triliun rupiah (denominasi 
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2010 rupiah dan bukan rupiah), setara dengan 87,5 persen dari sasaran penerbitan obligasi 
bruto yang telah direvisi.  Dengan terus berlanjut dan makin menguatnya permintaan 
internasional akan obligasi pemerintah Indonesia, baik dalam mata uang rupiah maupun 
asing, Pemerintah tampaknya tidak akan menghadapi kesulitan untuk menerbitkan 
obligasi yang masih tertinggal. Pemerintah Indonesia berencana untuk menerbitkan 
obligasi samurainya yang kedua pada triwulan 4. 
 
Tabel 6: Posisi pendanaan Pemerintah Indonesia untuk tahun 2010 adalah baik 
(triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

Catatan: [1] Jumlah pembayaran bunga per komponen mungkin tidak genap karena 
perbedaan sumber data, waktu dan masalah pembulatan. [2] Tidak ada obligasi dolar Amerika 
yang jatuh tempo pada periode ini. [3] Proyeksi defisit Bank Dunia diambil dari ramalan 
penerimaan yang disusun berdasarkan metodologi yang berbeda dari yang digunakan 
Pemerintah untuk memproyeksikan PDB nominal (lihat Bagian C dari Triwulanan edisi Juni 
2010 untuk pembahasan terinci). 
 
 
Kotak 2: Penyesuaian tarif listrik bulan Juli 2010:  suatu langkah awal yang baik menuju 
subsidi energi dengan sasaran yang lebih baik pada beban anggaran yang lebih ringan 
 
Pada bulan Juli 2010 Pemerintah meningkatkan tarif listrik sebesar rata-rata 8 persen. 
Penyesuaian yang tidak besar ini adalah reformasi yang paling besar terhadap tarif listrik sejak 
bulan Januari 2003, dan merupakan suatu langkah kecil menuju sasaran RPJMN Pemerintah 
tahun 2010-2014 untuk meningkatkan penujuan subsidi energi sementara menempatkan ulang 
beban mereka terhadap anggaran bagi investasi di dalam prasarana fisik dan pengembangan 
manusia. 
 
Peningkatan rata-rata sebesar 8 persen di bulan Juli 2010 tidak terlalu menonjol. Antara bulan 
Januari 2003 dan Juli 2010, harga-harga keseluruhan meningkat sebesar 71 persen bagi rata-rata 
rumah tangga perkotaan, dan sebesar 84 persen bagi rata-rata rumah tangga miskin. Harga-harga 
di keseluruhan ekonomi (termasuk harga barang investasi dan perdagangan) meningkat sebesar 

APBN-P WB RAPBN
Net financing needs:

A Primary deficit -84.3 -5.2 0.0 -35.9 -0.7
B Total interest payments 88.4 93.8 105.7 95.1 116.4

of which:[1]
  Total commercial bonds: 66.8 63.8 71.9 77.4 80.4
  Off icial external loans -63.4 30.1 33.8 33.4 36.0

A+B Overall deficit: 4.1 88.6 105.7 59.2 115.7

Amortizations:
C Commercial bonds [2] 46.8 49.1 64.1 64.1 60.5
D Official external loans 57.9 68.0 54.1 53.5 60.1
E Subsidary Loan Agreement 3.0 16.8 16.8 12.0

C+D+E Total amortization: 104.7 120.1 135.0 186.4 132.5

A+B+C+D+E Total gross financing needs: 108.8 208.8 240.7 245.6 248.2
     (in billions of USD) 11.2 20.1 26.2 27.0 26.7

Official borrow ing 50.2 69.3 70.8 69.9 57.1
Total commercial bonds: 85.9 142.4 158.3 156.4 186.0
Domestic banking 16.2 56.6 45.5 19.2 7.7
Other 2.9 3.1
Total gross financing sources: 155.2 271.3 274.6 245.6 250.7
     (in billions of USD) 15.9 26.1 29.8 27.0 27.0

M emo items:
9.47% 6.59% 6.50% 6.44% 6.50%
9,757 10,408 9,200 9,091 9,300

11.8% 14.8%

2009
2010 (p) 2011 (p)

Gross financing needs:

Variable interest rate (SBI-90 day rate)
IDR/USD exchange rate
Share USD bonds (prevailing exchange rate)

Financing sources: [3]

2008
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121 persen. Bahkan menjelang kenaikan di bulan Juli, suatu masa dengan inflasi yang relatif 
rendah menurut standar historis Indonesia, peningkatan 8 persen tidak tampak berlebihan, dengan 
inflasi IHK sebesar 6,2 persen dan deflator PDB meningkat sebesar 6,9 persen. Sementara itu, 
sejak 2003, biaya ekonomi bahan bakar PLN yang digunakan untuk membangkitkan listrik dan 
sumber daya untuk mendistribusikannya juga telah meningkat cukup besar. Harga minyak mentah 
meningkat hampir dua setengah kali lipat dan harga gas meningkat tiga kali lipat dalam hitungan 
rupiah, sementara harga bahan bangunan di Indonesia (indikator yang sangat kasar atas biaya 
pembangunan dan pemeliharaan jalur distribusi) meningkat sebesar 175 persen.  

 
Tarif listrik Indonesia umumnya lebih rendah dari ekonomi negara tetangga atau ekonomi utama 
lainnya, baik untuk pengguna rumah tangga maupun industri. Dalam banyak hal perbedaannya 
sangatlah besar. Tarif telah meningkat cukup besar pada sebagian besar ekonomi lain pada 
dekade yang lalu; sementara tarif di Indonesia cukup stabil.  (Gambar 21 dan Gambar 22) 
 
Gambar 21: Tarif Indonesia cukup rendah 
bagi pengguna rumah tangga… 
(sen Amerika / kWh) 

Gambar 22: … dan pengguna industri, 
walaupun setelah kenaikan di tahun 2010 
(sen Amerika / kWh)

* 2007. ^ 2000. Sumber: International Energy Agency, OLADE untuk Amerika Latin 
 
Walau demikian, kenaikan yang tidak besar dan tertunda lama ini memancing kontroversi. 
Kontroversi tersebut dapat umumnya disebabkan oleh bermacam pelanggan yang menghadapi 
pergerakan tarif yang sangat bervariasi. Pelanggan listrik Indonesia membayar biaya abonemen 
sambungan listrik dan tarif per unit berdasarkan jenis langganannya (rumah tangga, usaha, dll) dan 
kapasitas sambungannya (seperti jumlah maksimum tenaga listrik yang mereka gunakan pada 
waktu yang bersamaan), dan dapat menerima potongan tarif atau tarif penggunaan yang lebih 
tinggi bergantung pada penggunaan aktuilnya. 
 
Sekitar 87 persen rumah tangga tidak mengalami perubahan tarif  – sebagian besar dari mereka 
memiliki sambungan berkapasitas paling rendah, sementara 1,3 persen atau hampir setengah juta, 
yang menggunakan sambungan dengan kapasitas paling tinggi, sudah membayar di atas biaya 
ekonomi pasokan listrik, dan peningkatan lebih lanjut akan membuatnya lebih murah bila mereka 
berganti menggunakan pembangkit listrik mereka sendiri . Tagihan PLN merupakan sekitar 3 
persen dari jumlah belanja sebagian besar rumah tangga (sedikit lebih rendah bagi rumah tangga 
dengan belanja paling tinggi) dan memiliki bobot dasar sebesar 3,05 persen pada rangkaian IHK 
sekarang, jadi peningkatan 10 persen saja akan secara langsung meningkatkan biaya hidup 
sebuah rumah tangga sekitar 0,3 poin persentase. Tetapi, cukup mengejutkan, BPS melaporkan 
kenaikan yang jauh lebih kecil pada bulan Juli 2010 meningkatkan bahan bakar rumah tangga 
sebesar 5,8 persen, dengan peningkatan pada tarif PLN menyumbang 0,35 poin persentase 
kepada 0,8 persen kenaikan pada IHK dari bulan Juli hingga Agustus. 

 
Penyesuaian tarif yang dihadapi bisnis sangat bervariasi, bergantung dari penggunaannya, dan 
seringkali ketika mereka mengadakan pengaturan pasokan mereka dengan PLN. Banyak  
pelanggan baru untuk industri dan bisnis menegosiasikan perjanjian pasokan khusus dengan PLN, 
yang mana mereka setuju untuk membayar tarif premium untuk mendapatkan pasokan berkualitas 
tinggi, dan lebih banyak pengguna juga telah dikenakan tarif yang lebih tinggi. Pelanggan yang 
lebih lama, terutama mereka dengan kontrak pasokan bertanggal dari tahun 2003, tetap menikmati 
tarif lama tahun 2003 yang lebih rendah ditambah tambahan biaya atas kelebihan penggunaan. 
Perjanjian demikian dapat berarti dua pelanggan bisnis yang identik membayar tarif listrik yang 
besarannya berbeda. Dunia usaha mengeluhkan sifat sistem yang membeda-bedakan ini. 
Sehingga tujuan dari peningkatan pada bulan Juli 2010 adalah untuk mengkonsolidasikan tarif bagi 
pengguna komersial menjadi tarif umum seperti bagi pelanggan komersial. Tarif komersial 
disederhanakan, dengan menggabungkan biaya sambungan dan penggunaan, dan tarif yang lebih 
tinggi bagi penggunaan yang lebih banyak, menjadi satu tarif penggunaan untuk setiap kapasitas 
sambungan. Bagi beberapa pelanggan, hal ini berarti peningkatan yang signifikan bagi 
keseluruhan tagihan listriknya; sementara terdapat pelanggan lain mengalami penurunan tagihan. 
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Bahkan bagi sebagian besar bisnis yang 
mendapat kenaikan, dampak terhadap 
keseluruhan biaya tampaknya tidak besar. 
Besar tagihan PLN merupakan 5 persen dari 
keseluruhan biaya bagi perusahaan 
manufaktur berukuran menengah dan besar, 
walaupun bagian itu lebih besar bagi 
kebanyakan produsen produk mineral non 
metalik (seperti semen) (11,9 persen), tekstil 
(7,4 persen) dan manufaktur elektronik 
(6,2 persen), menurut tanggapan 
perusahaan-perusahaan di dalam Survei 
Industri. Bagi rata-rata manufaktur, kenaikan 
ini berarti peningkatan tagihan listrik sebesar 
15 persen yang meningkatkan total biaya 
tidak sampai 1 persen. Pada keadaan 
ekstrim suatu perusahaan yang hanya 
dikenai tarif dasar tahun 2003, peningkatan 
sebesar 90 persen dalam keseluruhan tarif 
akan meningkatkan jumlah biaya untuk 
industri kertas dan produk kertas dan 
pakaian sebesar 4 hingga 5 persen. Lebih 
signifikan bagi kebanyakan perusahaan ini 
adalah biaya ketidakhandalan pasokan 
tenaga listrik – bahan bakar lain merupakan 
5,4 persen dari rata-rata biaya manufaktur 
dan sebagian besar darinya digunakan 
sebagai bahan bakar generator listrik yang 
digunakan ketika pasokan listrik berhenti. 

 
Walaupun setelah peningkatan bulan Juli 
2010, tarif listrik tetap menjadi beban yang 
signifikan terhadap anggaran, 
menghabiskan  5 persen  dari  keseluruhan  

 
Tabel 7: Peningkatan tarif bervariasi secara 
signifikan pada berbagai kelompok pelanggan, 
dengan sebagian besar pelanggan tidak 
mengalami kenaikan 

Catatan: berdasarkan draft penyesuaian tarif. 
Peningkatan pada bulan Juli lebih kecil, terutama di 
antara kelompok yang dikenakan kenaikan yang lebih 
besar. Sumber: PLN 

belanja atau sekitar triliun rupiah. Untuk menangani hal ini lebih lanjut, Pemerintah telah 
mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan suatu peningkatan tarif yang tidak besar lagi pada 
awal tahun 2011, dengan usulan peningkatan rata-rata sebesar 15 persen secara keseluruhan 
yang sedang dinegosiasikan dengan DPR pada saat laporan ini naik cetak, dengan DPR 
mengusulkan kenaikan yang lebih kecil dan pemangkasan anggaran operasional bagi PLN. 
Bersamaan dengan itu, realisasi tahap pertama dari program pembangunan pembangkit listrik 
10.000 megawatt yang dipercepat akan menjadi stabil dan mulai menurunkan biaya pembangkitan 
listrik PLN. 
 
 

 
 

7. Fokus risiko-risiko bergeser ke jangka menengah  

Sementara risiko jangka 
pendek telah distabilkan, 
terdapat risiko apakah 
Indonesia dapat 
mempertahankan, atau 
meningkatkan, tingkat 
laju pertumbuhan yang 
ada selama jangka 
menengah  

 Distribusi risiko kepada ramalan jangka pendek Indonesia telah menyusut pada tiga bulan 
terakhir dengan terus berlanjutnya suatu periode pertumbuhan ekonomi yang kuat dan 
pasar keuangan yang relatif stabil. Fokus sekarang adalah pada kapasitas Indonesia untuk 
melanjutkan pertumbuhan yang kuat dalam permintaan dalam negeri memasuki jangka 
menengah dan tantangan kebijakan yang berhubungan dengan besarnya aliran masuk 
permodalan yang masih terus berlangsung. Tanpa investasi lanjutan pada modal fisik dan 
modal tenaga kerja, dan juga reformasi lain untuk meningkatkan produktivitas, terdapat 
risiko apakah Indonesia mampu mempertahankan rata-rata laju pertumbuhan di atas 7 
persen pada pertengahan dekade. 

 

Change 
2009 2010 (%) 

TOTAL 676 740 9.4% 100% 100%
Households 597 637 6.6% 41% 92%

s/d 450 VA 418 418 0.0% 33% 52%
900 VA 609 609 0.0% 32% 34%
1300 VA 672 793 18.0% 15% 10%
2.200 VA 675 797 18.1% 10% 3%
2.200 - 6.600 VA 755 891 18.0% 7% 1%
> 6.600 VA 1,330 1,330 0.0% 3% 0%

Business 926 979 5.7% 17% 4%
<450 VA 538 538 0.0% 1% 19%
<900 VA 634 634 0.0% 2% 19%
<1,300 VA 685 795 16.1% 3% 18%
<2,200 VA 782 907 16.0% 5% 17%
2.200 - 200 KVA 1,104 1,104 0.0% 44% 26%
>200 KVA 811 908 12.0% 45% 0%

Industry 628 718 14.4% 34% 0%
<450 VA 486 486 0.0% 0% 1%
<900 VA 604 604 0.0% 0% 1%
<1,300 VA 724 767 5.9% 0% 2%
<2,200 VA 746 790 5.9% 0% 23%
2.200 - 14 KVA 840 916 9.0% 0% 0%
14 - 200 KVA 805 878 9.1% 8% 55%
> 200 KVA 641 737 15.0% 68% 18%
> 30,000 KVA 529 608 14.9% 24% 0%

Social 591 642 8.7% 2% 2%
Government 802 901 12.3% 4% 1%
Other 915 1,089 19.0% 1% 0%

Average tariff 
Rp / kWh Share of 

use 
Share of 

customers
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a. Jika permintaan melebihi kapasitas penawaran ekonomi, inflasi dapat timbul 
kembali 

Risiko penurunan jangka 
pendek telah menyusut…  

 Resiko yang berhubungan dengan perlambatan besar yang berasal dari Eropa telah 
menyusut sejak edisi Triwulanan terakhir, dan kini fokus risiko bergeser pada lemahnya 
pemulihan di Amerika Serikat. Dengan relatif rendahnya paparan eksternal Indonesia, 
dampak perlambatan yang lebih panjang tampaknya akan terbatas. Dalam hal risiko 
terhadap permintaan dalam negeri, terdapat risiko penurunan pertumbuhan jika laju 
pencairan belanja pemerintah terus berada di bawah proyeksinya untuk sisa tahun 2010 
dan memasuki tahun 2011.  

. 
… akan tetapi 
berlanjutnya 
pertumbuhan permintaan 
dalam negeri dan aliran 
masuk modal 
menciptakan tantangan 
kebijakan 

 Pertumbuhan yang berkelanjutan pada permintaan dalam negeri dapat menyebabkan 
peningkatan harga-harga dalam negeri dengan beberapa kenaikan pada inflasi inti yang 
terlihat pada beberapa bulan terakhir. Ketidakpastian ramalan internasional bagi harga 
komoditas selanjutnya menciptakan risiko yang berhubungan dengan prospek inflasi (lihat 
Bagian B-3 pada Triwulanan edisi bulan Juni) sementara reformasi lanjutan terhadap 
harga-harga yang dikelola yang bergerak menuju biaya ekonominya juga akan memberi 
tekanan peningkatan harga, dan para penyusun kebijakan akan menghadapi tantangan 
agar dapat mengulang keberhasilan dalam memastikan bahwa penyesuaian tingkat harga 
tidak menyebabkan tekanan peningkatan  dalam perkiraan inflasi dan berakibat pada 
inflasi. 
 
Bersamaan dengan itu, kekuatan ekonomi dalam negeri adalah satu faktor yang telah 
mendorong kuatnya aliran masuk modal pada beberapa bulan terakhir, dan juga prospek 
akan penguatan kurs tukar valuta. Perbedaan suku bunga dengan ekonomi maju juga 
memainkan peran yang penting, seperti juga terjadi di negara-negara tetangga.
Pengetatan moneter melalui BI Rate sebagai jawaban atas tekanan inflasi dapat 
mendorong berlanjutnya aliran masuk modal ke Indonesia. Pada gilirannya hal ini akan 
menempatkan tekanan naik yang meningkat terhadap kurs tukar yang akan membawa 
pengaruh perlambatan kepada industri yang berorientasi ke luar, dan BI telah 
menunjukkan upaya untuk menangani ketidakleluasaan ini. Di waktu yang sama, aliran 
masuk modal sangatlah peka terhadap kondisi pasar keuangan internasional, seperti 
terlihat pada penarikan besar-besaran dana milik asing di bulan Mei, dan juga terhadap 
keadaan kebijakan dalam negeri. Dibutuhkan suatu perimbangan dalam kebijakan untuk 
menangani tanda-tanda apapun akan dimulainya tekanan inflasi dalam negeri sementara 
juga membatasi dampak aliran luar negeri yang cepat berubah arah terhadap ekonomi riil. 
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Gambar 23: Analisa skenario risiko terhadap pertumbuhan PDB 
di tahun 2010 dan 2011 
 (pertumbuhan PDB, persen) 

 Analisa skenario adalah cara yang berguna untuk 
mengamati distribusi risiko yang berhubungan dengan 
ramalan terpusat. Pada Triwulanan ini dua skenario 
disiapkan, skenario tinggi dan rendah. Pada skenario 
tinggi, diasumsikan pertumbuhan global mulai lebih 
cepat dari yang diantisipasi, menempatkan tekanan 
naik pada harga-harga komoditas sehingga 
menguntungkan bagi sektor eksternal Indonesia. Juga 
diasumsikan dalam skenario ini bahwa pertumbuhan 
kredit meningkat lebih cepat dari yang diantisipasi 
sekarang, mengarah ke permintaan dalam negeri yang 
lebih kuat. Ekonomi Indonesia yang lebih kuat dari 
yang diperkirakan juga dapat memberikan tekanan 
naik bagi kurs tukar melalui lebih kuatnya aliran masuk 
permodalan. Pada skenario ini pertumbuhan PDB 
diperkirakan sebesar seperempat poin persentase 
lebih tinggi di tahun 2010, dan setengah poin 
persentase lebih tinggi di tahun 2011 dibandingkan 
dengan ramalan garis belakang. Pada skenario rendah 
diasumsikan terdapat kelemahan yang panjang pada 
ekonomi yang didorong oleh pendapatan tinggi, 
sehingga melemahkan sektor eksternal Indonesia.
Juga diasumsikan bahwa harga komoditas lebih lemah 
dari yang diantisipasi. Sentimen investor terhadap 
Indonesia dapat melemah pada skenario ini, sehingga 
melemahkan kurs tukar relatif terhadap garis belakang.
Pada skenario ini, PDB diproyeksikan akan menjadi ¼ 
persen lebih rendah di tahun 2010 dan 1 persen lebih 
rendah di 2011 dibandingkan dengan ramalan garis
belakang.

 
 

 

Catatan: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia  

 

b. Terdapat risiko bahwa ekonomi Indonesia tidak akan bertumbuh secepat yang 
diperkirakan bila laju agenda reformasi diturunkan  

Laju reformasi harus 
berlanjut agar tingkat 
pertumbuhan di atas 7 
persen dapat dicapai 
pada pertengahan dekade 

 Sementara risiko jangka pendek tetap ada, kuatnya pertumbuhan triwulanan pada 
beberapa triwulan terakhir mendorong pertanyaan akan keberlanjutan laju pertumbuhan 
yang demikian besar, atau apakah dapat ditingkatkan lagi, memasuki jangka menengah.
Terdapat tantangan reformasi yang cukup besar bagi Indonesia untuk mempertahankan 
rata-rata laju pertumbuhan di atas 7 persen pada jangka menengah. Bahkan, rencana 
pembangunan jangka menengah (RPJMN) menguraikan agenda reformasi yang ambisius 
untuk mencapai pertumbuhan yang lebih kuat dan lebih melibatkan. Karena para investor 
pasar keuangan tampaknya memiliki harapan positif yang kuat terhadap upaya reformasi 
Indonesia, maka bila hasil reformasi tidak sesuai harapan itu, terdapat risiko 
pemutarbalikkan sentimen yang dijawab dengan aliran keluar yang signifikan, sekali lagi 
mengganggu stabilitas pasar dalam negeri dan kurs tukar.  

 
Dibutuhkan pertumbuhan 
investasi yang kuat, 
peningkatan modal 
tenaga kerja dan 
reformasi yang 
meningkatkan 
produktivitas untuk 
mencapai potensi laju 
pertumbuhan yang lebih 
tinggi 

 Untuk menggambarkan perlunya bagi Indonesia untuk meningkatkan potensi penawaran 
ekonomi melalui investasi yang lebih besar dalam modal tenaga kerja dan modal fisik, 
bagian B-3 menekankan pada proyeksi ekonomi makro jangka menengah, dan 
menemukan bahwa tanpa investasi yang kuat dan peningkatan produktivitas, akanlah sulit 
untuk mencapai proyeksi pertumbuhan yang dicantumkan di dalam rencana pemerintah 
untuk pembangunan jangka panjang. Berbagai bidang kebijakan untuk meningkatkan 
produktivitas dan investasi dalam modal fisik dan tenaga kerja dianalisa pada Bagian C, 
sebagai contoh dalam hubungannya dengan pendidikan dan kesehatan, akses terhadap 
keuangan dan peraturan pasar tenaga kerja. Pada akhirnya, pencapaian pertumbuhan 
yang melibatkan dan berkelanjutan untuk maju ke depan juga harus menjawab tantangan 
peningkatan urbanisasi, yang juga adalah fokus pada bahasan akhir di Bagian C. 
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B. BEBERAPA PERKEMBANGAN DALAM EKONOMI INDONESIA 

1. Update atas perjanjian perdagangan ASEAN-Cina (ACFTA) 

Penerapan sepenuhnya 
ACFTA di tahun 2010 
mendorong keprihatinan 
yang dipublikasikan 
bahwa ACFTA akan 
memicu gelombang 
produk impor murah dari 
CIna tetapi bukti 
menunjukkan bahwa hal 
itu tidak terjadi dengan 
penurunan tarif yang 
sebelumnya sudah 
dilakukan sesuai 
perjanjian tersebut  

 Perjanjian ACFTA dalam perdagangan barang, yang berlaku pada tanggal 20 Juli 2005, 
menghasilkan penurunan tarif impor secara bertahap yang berlaku timbal-balik di antara 
negara-negara penandatangan. Pada tanggal 1 Januari 2010, pelaksanaan ACFTA yang 
hampir sempurna dilaksanakan oleh ekonomi negara-negara ASEAN-6, termasuk 
Indonesia dan Cina, dengan penerapan tarif nol kepada 90 persen produk-produk atas 
hampir seluruh jajaran tarif7. Empat negara yang tersisa (Kamboja, Laos, Myanmar dan 
Vietnam) akan mencapai tujuan yang sama pada tahun 2015. 
 
Penerapan ACFTA di tahun 2010 telah mendorong publikasi keprihatinan akan 
kemungkinan datangnya gelombang barang-barang impor murah dari Cina, yang dapat 
mengganggu produsen dalam negeri. Akan tetapi, pemotongan tarif sesuai ACFTA 
berukuran relatif kecil di tahun 2010, dan secara historis pemangkasan tarif yang dibuat 
oleh Indonesia atas barang impor dari Cina berjalan sesuai dengan pemangkasan yang 
dibuat oleh negara-negara lain penandatangan perjanjian tersebut, yang menguntungkan 
eksportir Indonesia. Selain itu, analisa statistik awal di bagian ini tidak mendukung 
pandangan bahwa pemangkasan tarif ACFTA itu sendiri meningkatkan laju pertumbuhan 
impor Indonesia dari Cina, sejak tren-tren umum sudah dikendalikan. Malahan tren 
meningkatnya impor dari Cina, yang didominasi oleh barang-barang modal, tampak 
sebagai cerminan dari permintaan domestik yang kuat daripada peningkatan penetrasi 
impor Cina. 
 

a. Penerapan tarif ACFTA 

Pemangkasan tarif yang 
dilaksanakan sesuai 
ACFTA sejak 2005 
konsisten dengan yang 
diterapkan oleh mitra-
mitra lain dalam 
perjanjian dan juga 
dengan pemangkasan 
yang dibuat oleh 
Indonesia sesuai dengan 
perjanjian perdagangan 
regional lain dan lewat 
pemangkasan sepihak 
tarif MFN-nya 

 Pemangkasan tarif sesuai ACFTA – termasuk oleh Indonesia – di mulai di tahun 2005, 
dengan pemangkasan tarif bertahap secara tahunan. Pemangkasan yang dilaksanakan 
sesuai ACFTA konsisten dengan pemangkasan tarif impor yang dilakukan Indonesia 
terhadap mitra-mitra perdagangan utamanya yang lain sesuai dengan perjanjian regional 
yang bersangkutan – ASEAN FTA (AFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), Indonesia-Japan 
Economic Partnership Agreement (IJEPA) – dan dengan pemangkasan sepihak di tingkat 
tarif istimewa Negara Paling Istimewa (Most Favored Nation, MFN) Indonesia (Gambar 
24). Pemangkasan tarif Indonesia juga konsisten dengan yang diterapkan oleh negara-
negara lain, termasuk Cina, sesuai ACFTA yang menguntungkan eksportir Indonesia .  
 
Indonesia memotong tarif secara berarti di tahun 2007 dan 2009, sesuai dengan ekonomi 
lain di bawah perjanjian ACFTA. Akan tetapi, bila dibandingkan, rata-rata pemangkasan 
tarif Indonesia di bawah ACFTA di tahun 2010 hanyalah kecil. Selain itu, bukti 
menunjukan bahwa secara historis sebagian besar barang yang diimpor dari Cina tidak 
menggunakan tarif istimewa sesuai perjanjian ACFTA. Malahan mereka diterapkan 
kepada ekspor dengan menggunakan tingkat tarif Negara Paling Istimewa (MFN), yang –
secara rata-rata – lebih tinggi secara marjinal dibanding tarif istimewa (Gambar 24). Telah 
dinyatakan bahwa biaya administrasi yang berhubungan dengan penerapan sesuai 
ACFTA akan berarti insentif keuangan untuk menggunakan tarif ACFTA dapat ditipiskan.
Secara khusus, sebagian besar tarif istimewa memerlukan peraturan persyaratan asal 
yang rumit. Menurut ACFTA, suatu produk yang diimpor masuk ke wilayah negara 
anggota dari negara anggota yang lain harus memenuhi salah satu persyaratan berikut:
produk itu harus seluruhnya diproduksi atau didapatkan di negara anggota yang 
melakukan ekspor, atau setidaknya 40 persen dari nilai kandungan produk tersebut harus 
berasal dari negara anggota. 

 
Angka-angka eksportir Indonesia mencerminkan rendahnya penggunaan tarif istimewa di 
bawah ACFTA. Dari jumlah ekspor senilai 11,5 miliar dolar Amerika dari Indonesia ke 
Cina di tahun 2009, hanya sedikit di bawah seperempatnya, atau 2,6 miliar dolar Amerika, 
menggunakan fasilitas ACFTA (Antara, Maret 2010). Hal ini konsisten dengan penelitian 
yang berhubungan dengan Daerah Perdagangan Bebas. Sebagai contoh, Baldwin (2006) 

                                                                  
7 ASEAN 6 terdiri dari Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Filipina. 
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mencatat bahwa tingkat penggunaan di bawah AFTA hanya sekitar lima hingga sepuluh 
persen. 

   
Tetapi, dengan peningkatan tingkat tarif berlaku yang berbeda menurut MFN dan ACFTA 
di tahun 2009 dan 2010 ((rata-rata pertumbuhan MTP, dibobotkan dengan pangsa ekspor 
Indonesia)), sekarang mungkin terdapat insentif yang cukup bagi importir Cina untuk 
makin menggunakan tarif ACFTA. Pada gilirannya, hal ini dapat menyebabkan 
peningkatan persaingan bagi beberapa industri dalam negeri. Akan tetapi, pemanfaatan 
yang lebih besar juga akan memberikan manfaat kepada konsumen, produsen dan 
ekspor Indonesia, dalam hal harga yang lebih rendah bagi produk jadi maupun setengah 
jadi. 
 

Gambar 24: Tingkat tarif Indonesia untuk barang impor 
sesuai perjanjian perdagangan, rata-rata sederhana 
(persen) 

Gambar 25: Bagian impor non migas Indonesia 
(persen) 

Sumber: Departemen Keuangan, perhitungan Bank Dunia Sumber: BPS. 

b. Makin pentingnya Cina bagi impor Indonesia mencerminkan suatu rangkaian 
faktor 

Kuatnya pertumbuhan 
barang modal, terutama 
komputer pribadi, 
komputer jinjing dan 
telepon selular, telah 
mendorong naiknya 
bagian Cina dalam impor 
Indonesia 

 Bagian Cina dalam impor Indonesia telah tumbuh dengan mantap sejak tahun 2004, 
paling cepat meningkat di antara mitra perdagangan utama dan FTA lain Indonesia. Pada 
tujuh bulan pertama tahun 2010, bagian Cina dalam impor non migas Indonesia adalah 
sebesar 18,2 persen, dua kali lipat dari 9,5 persen di tahun 2004. Selain itu, sejak tahun 
2007, Cina telah menjadi sumber impor terbesar Indonesia, menggantikan dua negara 
yang berada di puncak daftar sejak lama, Jepang dan Amerika Serikat. (Gambar 25) 
 
Terus meningkatnya impor Indonesia dari Cina umumnya didorong oleh barang-barang 
modal. Produk-produk di dalam kelompok ini, terutama komputer pribadi, komputer jinjing 
dan telepon selular, berkembang paling cepat selama tahun 2007 dan 2009, waktu 
dilaksanakannya pemangkasan tarif yang signifikan. Jumlah bagian dari ketiga produk itu 
hanyalah sebesar 0,2 persen di tahun 2005. Angka itu melonjak secara signifikan menjadi 
0,9 persen di tahun 2007 dan terus meningkat menjadi 2,6 persen di tahun 2010.
Peningkatan impor produk-produk tersebut tidak dapat dipisahkan dari kuatnya
pertumbuhan industri telekomunikasi dan media digital di Indonesia.  
 

Faktor-faktor spesifik 
sektor menunjukkan hal 
yang penting dari 
keseluruhan naiknya 
impor Indonesia dari Cina 

 Tingginya permintaan dari konsumen lokal akan produk-produk telekomunikasi dan 
teknologi informasi (TI) yang murah telah membuka kesempatan yang besar bagi 
produsen Cina untuk masuk ke dalam pasar dalam negeri Indonesia yang besar. Sebagai 
contoh akan besarnya pasar bagi produk-produk tersebut, kelompok konsultasi 
Buddecomm (29 Maret 2010) melaporkan bahwa penetrasi layanan telepon selular 
Indonesia berkisar pada 65 persen penduduk, yang artinya pelanggan telepon selular 
Indonesia telah melampaui angka 150 juta pada akhir tahun 2009, naik dari hanya 12 juta 
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pelanggan di tahun 2003. Penetrasi ini diperkirakan akan meningkat menjadi 76 persen 
atau 180 juta pelanggan di tahun 2010. Sementara itu, jumlah koneksi internet tumbuh 
dengan kuat sebesar 44 persen di tahun 2009, dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 38 
persen di tahun 2010. Seluruh angka-angka itu memberikan gambaran besarnya 
perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung industri tersebut, yang seluruhnya 
harus diimpor karena tidak tersedianya produk lokal. 
  
Bagian impor berbagai mesin dan suku cadang dari Cina, termasuk pompa, lift, ban 
berjalan, mesin untuk pabrik, dan mesin pembangkit tenaga listrik juga meningkat dari 2 
persen di tahun 2005 menjadi di atas 4 persen di tahun 2009 dan 2010. Proyek 
pembangkit listrik 10.000 Megawatt yang dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) adalah salah satu alasan mengapa impor mesin pembangkit tenaga listrik 
meningkat di tahun 2009. Jadi, sekali lagi, bagian kenaikan barang-barang impor dari 
Cina ini tidak selalu dipicu oleh pemangkasan tarif ACFTA.    
 
Tabel 8:  Penurunan tarif ACFTA dan impor dari Cina sebagai bagian jumlah impor Indonesia 
per penggolongan ekonomi umum dan produk yang signifikan  
(persen) 

 
Sumber: Departemen Keuangan, BPS, perhitungan Bank Dunia 
Catatan: * Impor di kawasan bukan berikat hingga bulan Mei 2010. 
 
Impor barang konsumen seperti tekstil, pakaian dan sepatu (TCF) dari Cina, yang dapat 
bersaing langsung dengan produsen lokal, sebetulnya sudah tidak meningkat sejak tahun 
2007, walaupun tarifnya terus diturunkan sampai tahun 2010. Sementara itu, peningkatan 

ACFTA tariff
ITEM (%) (%)

2005 2007 2009 2010 2005 2007 2009 2010*
Bahan mentah 6.6 5.2 2.1 1.2 4.2 5.2 4.7 4.6

Produk kimia 6.2 5.0 2.0 1.8 1.3 1.6 1.8 1.8
Besi & baja 9.9 6.9 4.4 3.2 1.5 1.6 1.0 1.1

Lain-lain 5.9 5.0 1.7 0.5 1.4 2.0 1.8 1.7

Bahan bakar 3.5 2.6 0.6 0.6 2.2 0.8 0.6 0.6
Barang modal 3.6 2.9 0.9 0.2 2.3 3.6 7.1 6.9

Komponen pemroses data 0.5 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
Komputer & laptop 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.8

Mesin pembangkit listrik 7.0 6.3 3.8 0.0 0.1 0.1 0.4 0.3
Komponen internet & telekom 8.8 1.2 0.6 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2

Telepon selular 7.7 1.2 0.8 0.0 0.1 0.6 1.4 1.4
Lift dan ban berjalan 1.5 1.7 0.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1

Pompa 2.8 3.3 1.3 0.9 0.0 0.1 0.1 0.1
Mesin untuk pabrik 5.4 3.6 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

Mesin dan komponen lain 3.5 3.0 0.9 0.2 1.7 2.2 4.0 3.4

Transportasi 25.7 15.1 14.6 14.4 0.3 0.4 0.8 0.7
Mobil penumpang 44.1 35.8 36.2 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0

Transpor air 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.2
Pesaw at terbang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transpor untuk industri lain 24.5 20.9 20.6 20.6 0.0 0.0 0.1 0.0
Transpor non-industri 34.1 24.5 24.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transpor akses & bagian 10.5 7.5 6.6 6.3 0.2 0.3 0.4 0.4

Produk konsumen 11.7 9.0 6.5 5.0 1.1 1.5 1.8 1.8
Tekstil, pakaian dan sepatu 13.4 8.9 6.3 3.7 0.1 0.2 0.2 0.2

Baw ang bombay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2
Buah segar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.4

Produk konsumen lain 11.4 9.3 6.8 5.6 0.7 0.9 1.0 1.0
Produk tidak terspesifik 1.4 1.4 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1
TOTAL 9.5 6.3 3.8 2.9 10.1 11.5 15.1 14.6

Impor dari cina sebagai 
bagian dari total impor 
Indonesia
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bagian impor buah-buahan juga tidak selalu disebabkan oleh pemangkasan tarif, karena 
tarif mereka sudah menyentuh nol persen sejak pertama kali dilakukan pemangkasan 
pada Panen Awal tahun 2004.  Seluruh kasus tersebut menunjukkan perlunya 
penyelidikan empiris lebih lanjut tentang apakah pemangkasan tarif sesuai ACFTA 
memang mempengaruhi naiknya impor dari Cina.     

c. …tetapi analisa statistik awal tidak mendukung pernyataan bahwa peningkatan 
impor dari Cina disebabkan oleh penurunan tarif ACFTA 

Model statistik yang 
sederhana digunakan 
untuk menganalisa 
hubungan antara 
penurunan tarif ACFTA 
yang terdahulu dan 
meningkatnya impor 
Indonesia sesuai produk 

 Untuk menyelidiki dampak ACFTA terhadap impor Indonesia secara lebih rinci, kami 
menjalankan suatu model statistik sederhana mengikuti pendekatan Pardo dkk (2009)8

untuk mengamati dampak AFTA terhadap perdagangan regional. Pendekatan ini 
menggunakan data tarif yang berlaku untuk mitra sepihak (MFN) dan mitra di bawah 
perjanjian istimewa. Datanya sangat terpisah-pisah – pada tingkat penggolongan 
Penyelarasan Sistem 6 digit  – dengan menggunakan data tahunan dari 2005 hingga 
2009.  
 
Model garis belakang dirancang untuk menguji hubungan antara kenaikan impor dan 
perubahan tarif pada tingkat produk. Dampak perubahan tarif diperkirakan relatif terhadap 
tren peningkatan impor dari kelompok mitra dagang yang berbeda dan keseluruhan 
kenaikan impor Indonesia pada periode yang berlainan (mis. setelah penyertaan 
kelompok dan pengaruh tetap tahunan):9 
 
          dln(Mjtg) = γg + γt + β1 dlnPREFjt +β2 dlnMFNjt + εjt                                                  (1) 
 
Mjtg berhubungan dengan volume impor dari produk j ke Indonesia, pada periode t, dari 
kelompok g di mana dln menunjukkan tingkat pertumbuhan (dihitung sebagai perbedaan 
logaritma lintas periode waktu). Terdapat lima kelompok negara-negara. Terdapat empat 
kelompok yang mewakili anggota-anggota mitra istimewa Indonesia – ACFTA, AFTA, 
IJEPA, AKFTA – dan kelompok ke lima adalah seluruh negara-negara lainnya. PREFjt

menunjukkan tarif istimewa Indonesia (dalam poin persentase) yang dinikmati oleh 
eksportir produk j pada periode t, sementara MFNjt menunjukkan tarif sepihak (dalam poin 
persentase) yang harus dibayar oleh eksportir produk j. Akhirnya, γg adalah pengaruh 
tetap kelompok dan γt tahun pengaruh tetap. 
 
Karena variabel model dinyatakan dalam persentase perubahan10, koefisien variabel 
independen diartikan sebagai elastisitas. Koefisien β1 mencerminkan elastisitas 
pertumbuhan impor dari kelompok g dalam hubungannya dengan perubahan tarif PREF 
tariff, pengendali perubahan di dalam tarif MFN. Nilai negatif β1 berarti bahwa penurunan 
tarif istimewa dihubungkan dengan peningkatan impor dari mitra dagang istimewa.
Koefisien β2 memiliki arti yang sama sebagai elastisitas impor dalam hubungannya 
dengan perubahan tarif MFN, pengendali perubahan di dalam tarif istimewa.  
 
Untuk mencermati damapk perubahan tarif menurut perjanjian tarif istimewa yang 
berbeda-beda, terutama ACFTA, persamaan (1) diubah menjadi persamaan (2):   
 
          dln(Mjtg) = γg + γt + β1a chn*dlnPREFjt + β1b asean*dlnPREFjt + β1c jpn*dlnPREFjt  
          +β2dlnMFNjt + εjt                                                                                                                                                          (2) 
 
Skrg koefisien β1a mencerminkan elastisitas impor dari Cina dalam hubungannya dengan 
perubahan tarif istimewa di bawah ACFTA, dan serupa untuk β1b dan β1c bagi AFTA dan 
FTA Jepang; semua pengendali perubahan di dalam tarif MFN. (Interaksi dengan Korea 
dengan AKFTA tidak disertakan karena alasan multikolinearitas).  
 

                                                                  
8 Pardo, Hector Calvo, dkk (2009). The ASEAN Free Trade Agreement: Impact on Trade Flows and 

External Barriers 
9 Perkiraan pengaruh tetap adalah metode memperkirakan parameter dari panil set data. Pendekatan 

ini relevan ketika seseorang mengharapkan bahwa rata-rata dari variabel dependen akan berbeda 
untuk setiap unit lintas-bagian, atau tiap periode waktu, tetapi varian kesalahan tidak berbeda. 

10 Untuk tarif, dln berarti dln(1+PREF/100)  dan dln(1+MFN/100). 
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Setelah mengendalikan 
tren impor umum dan 
perubahan dalam tarif 
MFN, bukti tidak 
mendukung pandangan 
bahwa pemotongan tarif 
sesuai ACFTA 
berhubungan dengan 
naiknya impor dari Cina 

 Hasil dari perhitungan diperlihatkan pada Tabel 9. Dua kolom pertama berisi pengaruh 
tetap kelompok untuk mengendalikan rata-rata pertumbuhan impor oleh Indonesia untuk 
tiap kelompok. Pada kolom satu koefisien perubahan tarif sesuai ACFTA dihubungkan 
dengan menurunnya impor dari Cina, relatif terhadap tren. Penelitian ini berlawanan 
dengan pernyataan bahwa ACFTA menyebabkan peningkatan impor. Akan tetapi 
koefisien tersebut menjadi tidak berarti ketika mengendalikan perubahan di dalam tarif 
MFN (kolom 2). Seperti diperkirakan, peningkatan impor Indonesia sesuai produk memiliki 
korelasi negatif yang signifikan dengan perubahan di dalam tarif MFN.  
 

  Tabel 9: Perkiraan dampak perubahan tarif terhadap kenaikan impor Indonesia per lini produk

Sumber: Perhitungan Bank Dunia, BPS, Departemen Keuangan. 
Catatan: * Pengaruh tetap kelompok, ** Pengaruh tetap produk penggolongan kelompok.
Pengaruh tetap tahunan disertakan dalam semua regresi. 

 

   
Hasil yang serupa diamati dengan spesifikasi yang lain. Di kolom 3 dan 4, regresi 
menyertakan pengaruh produk kelompok, yaitu pengendalian tren umum di dalam impor 
produk-produk yang berbeda dari kelompok mitra. Upaya menghindari kesalahan 
spesifikasi dan atribut dari dampak perubahan di dalam tarif istimewa dengan 
kemungkinan korelasi tren khusus kelompok di dalam impor produk individual (misalnya, 
turunnya tarif barang modal dapat terjadi bersamaan dengan peningkatan permintaan 
barang modal dari Cina).  
 
Hasil yang serupa diamati ketika melihat sub-sampel produk, seperti barang modal dan 
barang konsumsi; dan juga ketika melihat tingkat pertumbuhan tahunan dari data impor 
bulanan Indonesia hingga bulan Mei 2010. Akan tetapi, patut dicatat bahwa mereka 
adalah hasil-hasil awal dan penelitian lebih lanjut dan lebih rinci harus dilakukan untuk 
memastikan hasil yang didapat. Akan tetapi, hasil awal ini sejalan dengan temuan Pardo 
dkk (2009) tentang AFTA yang menunjukkan bahwa impor tampaknya lebih mendapat 
pengaruh negatif dengan perubahan di dalam tarif MFN dibanding perubahan di dalam 
tarif istimewa. 

d. Memandang ACFTA sebagai media untuk mempertukarkan akses pasar 

ACFTA harus 
dipandang sebagai 
suatu kesempatan 
memperkuat dan 
meningkatkan 
kemitraan ekonomi, 
perdagangan dan 
investasi antara 
Indonesia dan Cina 

 Temuan-temuan awal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan pengurangan tarif yang 
lalu, rasa takut akan membanjirnya produk Cina yang murah ke negara ini yang 
disebabkan oleh penurunan tarif menurut ACFTA tampaknya tidak terbukti secara 
statistik. Pola impor dari Cina, yang didominasi oleh barang-barang modal dan besarnya 
meningkat di dalam keseluruhan ekspor Indonesia, lebih merupakan cerminan dari 
kuatnya permintaan domestik.   
 
Serupa dengan itu, meningkatnya ekspor Indonesia ke Cina pada lima tahun terakhir 
mencerminkan selera Cina yang besar akan sumber daya alam untuk mendorong 
ekonominya dan bukanlah dikarenakan oleh pemanfaatan penurunan tarif yang dibuat di 
tahun 2005. Struktur ekspor Indonesia ke Cina relatif tidak berubah, didominasi oleh 
komoditas sumber daya alam, seperti energi, termasuk minyak, gas dan batu bara; logam; 
dan hasil panen. 
 
Sehingga ACFTA harus dipandang sebagai suatu kesempatan memperkuat dan 
meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan 
Cina. Termasuk diantaranya adalah transfer teknologi yang lebih besar dan spesialisasi 

(1) (2) (3) (4)
chn*dlnpref 3.86*** 1.74 3.97*** 1.95
afta*dlnpref -0.09 -2.3 -0.02 -2.14
jpn*dlnpref -2.92 -5.28 -2.99 -5.25
dlnmfn -2.66*** -2.54***
group fe* yes yes
group-prod fe** yes yes
group-time fe
obs 180838 180829 180838 180829
R2 0.0009 0.001 0.0015 0.0015
* p<0.10, **p<0.05, ***p<0.1 
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dan investasi yang lebih besar di wilayah tersebut. Banyak manfaat dari perjanjian 
tersebut diharapkan akan menjadi kenyataan dalam jangka panjang – dan dengan 
demikian sulit untuk diukur, sebagai contoh dengan sadarnya perusahaan-perusahaan di 
Indonesia akan kesempatan pasar yang baru di Cina atau meningkatkan daya saing 
mereka relatif terhadap suatu rangkaian impor yang diperluas. 
 
Tabel 10: Penurunan tarif ACFTA dan ekspor ke Cina sebagai bagian jumlah ekspor Indonesia 
per penggolongan ekonomi umum dan produk yang signifikan 
(persen) 

* Ekspor hingga Mei 2010. Sumber: Departemen Keuangan, BPS, perhitungan Bank Dunia 
 
  

ITEM (%) (%)

2005 2007 2009 2010 2005 2007 2009 2010*
Oil & gas 4.7 4.6 2.4 2.1 3.2 2.6 2.2 0.7
Agriculture commodities 12.0 7.9 3.3 0.4 1.3 1.9 2.5 1.5

Rubber 5.4 5.1 0.2 0.0 0.4 0.6 0.6 0.6
Palm Oil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 1.4 0.5

Mining & mineral commodities 3.4 3.4 0.1 0.0 0.6 1.3 2.7 3.4
Copper 3.9 3.9 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.3
Coal 4.2 4.2 0.0 0.0 0.1 0.4 1.8 2.6

Forestry products 2.7 2.6 2.1 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6
Paper and Paper Products 7.5 7.5 5.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1
Pulp and Waste Paper 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.3

Manufacture products 8.7 7.0 3.4 1.3 1.7 1.8 1.8 1.4
TCF 12.3 9.4 5.7 2.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Electronic & parts 7.1 5.5 3.0 1.4 0.3 0.4 0.4 0.2
Chemicals 6.2 5.6 1.4 0.7 0.9 1.0 0.7 0.7

TOTAL 8.3 6.6 3.0 1.0 7.8 8.5 9.9 7.5
TOTAL Non-oil & gas 5.9 7.2 8.7 10.0

China's tariff to 
Indonesia

Export to China as 
share of world export
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2. Merajut wawasan informasi pergerakan daya beli rumah tangga  

Peningkatan inflasi 
belakangan ini 
menimbulkan pertanyaan 
tentang dampaknya 
terhadap konsumsi 
rumah tangga, terutama 
bagi rumah tangga miskin 

 Melonjak naiknya harga beberapa bahan pangan secara tiba-tiba pada beberapa bulan 
terakhir, diikuti dengan penurunan kepercayaan konsumen, telah melahirkan keprihatinan 
akan dampaknya terhadap tingkat konsumsi rumah tangga, terutama rumah tangga 
miskin, karena dampak merusaknya terhadap daya beli rumah tangga. Daya beli rumah 
tangga mencerminkan kemampuannya untuk mengkonsumsi barang-barang dan jasa-
jasa. Daya itu ditentukan oleh pendapatan rumah tangga dan harga barang dan jasa yang 
dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut. Diskusi berikut menempatkan perkembangan 
terakhir tersebut di dalam konteks episode-episode yang lalu tentang jatuhnya 
kepercayaan konsumen dan peningkatan inflasi dan di dalam tren berjangka lebih 
panjang mengenai meningkatnya tingkat konsumsi rumah tangga. 

a. Selama dekade yang lalu rumah tangga mengalami peningkatan konsumsi yang 
besar 

Konsumsi riil selama 
jangka waktu yang lebih 
panjang telah meningkat 
bagi seluruh rumah 
tangga tetapi rumah 
tangga miskin mengalami  
pertumbuhan yang lebih 
sedikit 

 Pergerakan yang belakangan terjadi dalam daya beli dapat dipahami dengan lebih baik 
dalam konteks tren jangka yang lebih panjang pada pertumbuhan konsumsi dan juga 
pada tinjauan jangka menengah. Tingkat konsumsi riil dan bagaimana mereka 
berkembang setiap tahun dapat diamati melalui survei rumah tangga Susenas tahunan. 
(pertumbuhan rata-rata tahunan per ventil dari rumah tangga dengan konsumsi terkecil 
hingga konsumsi terbesar) menjelaskan bahwa antara tahun 2001-2009 konsumsi riil 
meningkat di seluruh ventil (20 kelompok penduduk dengan masing-masing di susun 
sesuai tingkatan konsumsi berjenjang tiap 5 persen). Akan tetapi, pertumbuhan konsumsi 
lebih rendah bagi rumah tangga yang lebih miskin. Rata-rata pertumbuhan konsumsi riil 
bagi ventil terbawah (kelompok termiskin) adalah 1,6 persen, dibandingkan dengan rata-
rata 2,3 persen untuk seluruh populasi. Tingkat pertumbuhan bagi ventil terbawah 
hanyalah sekitar sepertiga dari pertumbuhan ventil dengan konsumsi tertinggi. Namun 
demikian, pertumbuhan konsumsi riil untuk rumah tangga yang lebih miskin turut 
menyebabkan terpangkasnya tingkat kemiskinan, yang telah menurun dari 18,4 persen 
penduduk di tahun 2001 mencapai level rendah 13,3 persen di bulan Maret 2010 –
pengurangan sebesar 6,9 juta jiwa. Akan tetapi riwayat pertumbuhan konsumsi riil lintas 
ventil-ventil yang berbeda bervariasi tergantung pada periode waktunya. Sebagai contoh, 
selama periode tahun 2006-2009, ventil dengan pengeluaran tertinggi mengalami tingkat 
pertumbuhan terendah sementara ventil tengah menikmati tingkat pertumbuhan yang 
tertinggi.  
 
Pada periode waktu yang sama dengan data Susenas, agregat konsumsi riil swasta pada 
perhitungan nasional meningkat dengan laju sebesar 4,2 persen per tahun. Tren ini 
diperkirakan akan menguat pada jangka menengah dengan ramalan pertumbuhan 
konsumsi swasta di atas 5 persen di tahun 2010 dan 2011 (Tabel 2). 
 
Gambar 26: Pertumbuhan konsumsi riil 2001-2009 
(pertumbuhan rata-rata tahunan per ventil dari rumah tangga dengan konsumsi terkecil hingga 
konsumsi terbesar) 

Sumber: Susenas (2001-2009) 
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b. Indeks kepercayaan konsumen dan pengukuran inflasi memberikan informasi 
secara waktu-nyata (real-time) mengenai perkembangan konsumsi riil. 

Indeks kepercayaan 
konsumen dan 
pergerakan inflasi 
bulanan memberikan 
informasi tambahan 
tentang perkembangan 
konsumsi riil rumah 
tangga  

 Data Susenas yang tercantum di atas hanya memberikan gambaran tahunan konsumsi riil 
dan dilaporkan dengan menggunakan data yang telah lewat beberapa bulan. Pelaporan 
sekali setahun tersebut tidaklah mencukupi bagi penyusun kebijakan yang membutuhkan 
informasi yang lebih sering dan tepat waktu akan perkembangan daya beli rumah tangga.
Sejalan dengan itu, dibutuhkan sumber-sumber data alternatif untuk mengumpulkan 
informasi pertumbuhan konsumsi riil di antara data tahunan yang dilaporkan oleh 
Susenas. Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) cukup membantu untuk kebutuhan ini 
karena mereka bertindak seperti indikator mengenai kemungkinan rumah tangga 
melakukan konsumsi dan IKK diterbitkan secara bulanan oleh BI dan Danareksa dengan 
keterlambatan data hanya beberapa minggu saja. Selain itu, perubahan biaya atau harga 
untuk mengkonsumsi suatu rangkaian barang-barang atau jasa-jasa merupakan penentu 
utama dalam keputusan konsumsi, dan hal itu diringkas dalam rangkaian inflasi bulanan 
yang diterbitkan oleh BPS.  

 
IKK dan inflasi secara 
umum memetakan 
pergerakan inflasi riil di 
dalam Susenas, membuat 
mereka berguna sebagai 
alat ukur yang baik untuk 
menggambarkan keadaan 
tingkat konsumsi terkini.    
 

 Tingkat korelasi IKK dan inflation dengan rincian data konsumsi riil Susenas dimana IKK 
dan inflation memberikan informasi terkini yang dapat menggambarkan perkembangan 
konsumsi riil. Korelasi (atau tidak adanya korelasi) antara IKK dan konsumsi riil dapat 
diamati dengan membandingkan pergerakan bulanan IKK dengan pertumbuhan tahunan 
konsumsi riil Susenas ((indeks Kepercayaan Konsumen, pertumbuhan konsumsi riil) dan 
(indeks Kepercayaan Konsumen, pertumbuhan konsumsi riil)). Pada delapan bulan yang 
lampau, tampaknya IKK dari kelompok pendapatan yang berbeda secara umum 
mencerminkan riwayat pertumbuhan konsumsi riil dari rumah tangga yang relevan, 
tertutama bagi konsumen tertinggi dari survei Danareksa tersebut. Korelasi dari kelompok 
dengan belanja paling rendah dalam IKK tidaklah sekuat di tahun 2007 dan 2008 dan hal 
ini dapat mencerminkan program-program pemerintah seperti BLT (Bantuan Langsung 
Tunai) bagi keluarga miskin atau program percontohan bantuan langsung bersyarat PKH 
(Program Keluarga Harapan) yang meningkatkan konsumsi riil tetapi mungkin tidak setara 
mempengaruhi pandangan responden mengenai kondisi ekonomi – suatu komponen 
utama di dalam IKK.  Secara keseluruhan, data dengan frekuensi yang lebih sering 
merupakan indikator yang berguna bagi perkembangan konsumsi riil karena mereka 
memberikan informasi waktu-nyata dan pergerakan yang berlangsung antar laporan 
tahunan.  

 
Gambar 27: Kepercayaan konsumen bagi kelompok dengan 
pengeluaran tertinggi secara umum mengikuti pertumbuhan 
konsumsi riil mereka … 
(indeks Kepercayaan Konsumen, pertumbuhan konsumsi riil)

Gambar 28: … dan juga bagi rumah tangga miskin 
(indeks Kepercayaan Konsumen, pertumbuhan konsumsi riil)
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Sumber:  Danareksa dan Susenas 
Catatan: Indeks Kepercayaan Konsumen dihaluskan untuk 
mengurangi gejolak gerak bulanan (rata-rata bergerak dua 
bulanan) 

Sumber: Danareksa dan Susenas 
Catatan: Indeks Kepercayaan Konsumen dihaluskan untuk 
mengurangi gejolak gerak bulanan (rata-rata bergerak dua 
bulanan) 

 
Tingkat kepercayaan 
konsumen yang 
diterbitkan BI dan 
Danareksa bergerak ke 
arah yang sama tetapi 
pada umumnya IKK 
Danareksa lebih rendah 
karena lebih tingginya 
proporsi rumah tangga 
miskin dan penyertaan 
rumah tangga pedesaan 
ke dalam sampel mereka 

 Bank Indonesia dan Danareksa masing-masing menerbitkan IKK yang umumnya 
bergerak ke arah yang sama tetapi ramalan Danareksa umumnya lebih pesimistis 
dibanding indeks BI ((indeks Kepercayaan Konsumen dibalik, inflasi tahun-ke-tahun)). Hal 
ini tampaknya mencerminkan lebih banyaknya rumah tangga yang menghabiskan kurang 
dari 5 juta rupiah per bulan di dalam survei Danareksa, termasuk responden yang 
menghabiskan kurang dari 1 juta rupiah per bulan, yang tidak ditangkap oleh survei BI.
Survei BI juga tidak menyertakan rumah tangga pedesaan, yang merupakan bagian 
sebesar 30 persen dari keseluruhan survei Danareksa. Kedua IKK tersebut sangat peka 
terhadap pergerakan inflasi dengan hubungan negatif di antara keduanya, dengan kejutan 
harga (baik sementara maupun permanen) akan diikuti dengan penurunan besar yang 
sebanding pada kepercayaan konsumen ((indeks Kepercayaan Konsumen dibalik, inflasi 
tahun-ke-tahun)). Lebih banyaknya penyertaan rumah tangga miskin dan di pedesaan di 
dalam IKK Danareksa memberikan korelasi yang lebih besar secara signifikan dengan 
tingkat inflasi keranjang kemiskinan dibanding dengan tingkat inflasi umum (headline) 
sementara Indeks Kepercayaan Konsumen BI lebih memiliki korelasi tinggi dengan laju 
inflasi umum. Ciri utama akan hubungan antara IKK dan kedua pengukuran inflasi adalah 
bahwa IKK akan segera melambung kembali setelah berakhirnya pengaruh inflasi 
sementara. 
 

Gambar 29: Pengukuran kepercayaan konsumen turun pada 
beberapa bulan terakhir… 
(indeks) 

Gambar 30: …yang telah dihubungkan dengan peningkatan 
inflasi 
(indeks Kepercayaan Konsumen dibalik, inflasi tahun-ke-
tahun) 

Sumber:  BI dan Danareksa 
Catatan: IKK disusun dengan Metode Balanced Score (net 
balance + 100), dengan indeks di atas 100 poin 
menunjukkan optimism (tanggapan positif) dan sebaliknya 

Sumber: BPS, Danareksa, BI dan perhitungan Bank Dunia  
Catatan: Rangkaian rata-rata kepercayaan konsumen adalah 
rata-rata sederhana (titik tengah) dari Indeks Kepercayaan 
Konsumen BI dan Danareksa yang tercantum pada (indeks 
Kepercayaan Konsumen dibalik, inflasi tahun-ke-tahun). 

 
Tingkat kepercayaan 
konsumen bervariasi 
menurut kelompok 
pendapatan dan lokasi, 
dengan tingkat yang lebih 
rendah bagi keluarga di 
pedesaan dan miskin 

 Seperti yang terlihat dengan pertumbuhan konsumsi riil (data Susenas), juga terdapat 
perbedaan dalam kepercayaan konsumen ketika dicermati sesuai tingkat pengeluaran.
Hal ini terlihat ketika membandingkan IKK umum BI dan Danareksa, tetapi juga sangat 
nyata melalui rangkaian mereka untuk tingkat pengeluaran yang berbeda. Rincian tingkat 
pengeluaran IKK Danareksa menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan rumah tangga 
yang lebih miskin selalu lebih rendah ((tingkat indeks kepercayaan konsumen per lokasi)).
Sejalan dengan itu, tingkat kepercayaan konsumen pada umumnya lebih rendah bagi 
konsumen pedesaan ((tingkat indeks kepercayaan konsumen per lokasi)). Sebagian hal 
ini dapat dijelaskan dengan lebih banyaknya rumah tangga miskin yang berada di 
pedesaan dan juga dapat mencerminkan masalah hubungan yang lebih luas yang 
berkaitan dengan daerah terpencil dan pedesaan, termasuk prospek pekerjaan yang lebih 
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rendah, buruknya infrastruktur dan lebih kecilnya persaingan untuk barang-barang dan 
jasa. Faktor-faktor tersebut memberi dampak negatif terhadap daya beli konsumen 
pedesaan dan juga kemampuan usaha untuk menghasilkan produk-produk pada harga 
yang bersaing. 
 

Gambar 31: Kepercayaan konsumen rumah tangga miskin 
lebih rendah dan turun lebih dalam dengan peningkatan 
harga yang baru terjadi 
(tingkat indeks kepercayaan konsumen per pengeluaran 
rumah tangga) 

Gambar 32: Rumah tangga pedesaan juga memiliki 
kepercayaan konsumen yang lebih rendah, juga jatuh 
sangat dalam pada kenaikan harga yang baru terjadi 
(tingkat indeks kepercayaan konsumen per lokasi) 

Sumber: Danareksa Sumber: Danareksa 

c. Peningkatan yang baru terjadi terhadap harga beberapa bahan pangan yang 
cepat berubah secara khusus mempengaruhi daya beli keluarga miskin dan di 
pedesaan  

IKK BI dan Danareksa 
pada beberapa bulan 
terakhir menunjukkan 
penurunan yang cukup 
besar dan tampaknya 
secara umum 
berhubungan dengan 
peningkatan harga 
pangan belakangan ini 

 Data Susenas untuk tahun 2010 baru akan tersedia pada awal tahun 2011, sehingga 
membuat ukuran IKK dan inflasi menjadi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman 
tepat waktu mengenai dampak peningkatan harga yang baru terjadi kepada harga bahan 
pangan yang cepat berubah di dalam konsumsi riil. Pada beberapa bulan terakhir, IKK BI 
dan Danareksa menunjukkan penurunan yang cukup besar (Gambar 29) dan tampaknya 
berhubungan erat dengan lonjakan naik inflasi (Gambar 30). Indeks Kepercayaan 
Konsumen Danareksa anjlok selama tiga bulan berturut-turut di bulan Agustus dan tetap 
berada di bawah nilai puncak pada bulan Agustus 2009. Menurut BI, kepercayaan 
konsumen jatuh karena meningkatnya pengeluaran konsumen untuk keperluan dasar 
memperkecil kemampuan mereka untuk mengkonsumsi barang-barang yang tahan lama. 

 
Peningkatan harga 
pangan yang baru terjadi 
berpengaruh lebih keras 
terhadap tingkat 
kepercayaan konsumen 
rumah tangga miskin 

 Meningkatnya harga bahan pangan yang baru terjadi menyebabkan penurunan yang lebih 
besar dalam kepercayaan rumah tangga yang mengeluarkan kurang dari Rp 500.000 per 
bulan (Gambar 31). Hal ini tidak mengejutkan karena rumah tangga yang lebih miskin 
memiliki bagian bahan pangan yang lebih tinggi di dalam keranjang konsumsi barang-
barang dan jasa mereka. Hal ini mencerminkan perbedaan yang serupa antara laju inflasi 
umum dan laju inflasi keranjang kemiskinan (lihat lampiran) pada beberapa bulan terakhir 
yang menunjukkan bahwa rumah tangga yang miskin menghadapi laju inflasi yang lebih 
tinggi dan dengan demikian merasakan penurunan daya beli yang lebih besar, 
mendorong lebih dalamnya penurunan kepercayaan konsumen. Akan tetapi tingkat 
kepercayaan konsumen akan pulih dalam beberapa bulan ke depan karena kenaikan 
harga beberapa bahan pangan yang cepat berubah yang terjadi belakangan ini hanya 
bersifat sementara. 
 

Kesimpulannya, beberapa 
indikator jangka pendek 
menunjukkan 
peningkatan harga 
pangan yang baru terjadi 

 Secara keseluruhan, beberapa indikator yang berbeda menunjukkan turunnya 
kepercayaan konsumen dan daya beli rumah tangga yang disebabkan kenaikan harga 
bahan pangan, tetapi daya beli diperkirakan akan terus membaik dengan turunnya harga-
harga. Dampaknya paling dirasakan oleh rumah tangga miskin dan di pedesaan yang 
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mendorong jatuhnya 
kepercayaan konsumen 
dan daya beli tetapi 
dengan berkurangnya 
kenaikan harga dan 
berlanjutnya 
pertumbuhan ekonomi 
yang kuat, daya beli 
diperkirakan akan terus 
membaik dalam jangka 
menengah 

memiliki bagian makanan yang lebih besar di dalam keranjang konsumsi mereka dan 
pada umumnya memiliki tabungan yang lebih kecil untuk meredam kejutan yang bersifat 
sementara tersebut. Peningkatan konsumsi riil untuk jangka yang lebih panjang 
memberikan konteks yang dibutuhkan untuk memahami perkembangan terakhir, karena 
penurunan kepercayaan konsumen dan daya beli yang terjadi sebelumnya yang dipicu 
oleh pergerakan harga secara tiba-tiba hanyalah bersifat sementara. Landasan ekonomi 
yang kuat mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga pada dekade yang lalu, 
walaupun terdapat masa-masa ketika inflasi yang bergejolak liar. Dengan demikian, 
penurunan daya beli pada beberapa bulan terakhir juga seharusnya bersifat sementara, 
karena peningkatan harga yang baru terjadi juga bersifat sementara. Tantangan bagi 
pembuat kebijakan untuk jangka menengah adalah untuk membantu mekanisme pasar 
yang lebih besar untuk menghadapi kejutan sementara dari sisi penawaran sementara 
memberikan sokongan terarah dan bersifat sementara untuk jangka pendek bagi mereka 
yang paling menerima dampaknya.  
 

3. Proyeksi ekonomi makro jangka menengah 

Meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi 
untuk jangka yang lebih 
panjang adalah tujuan 
utama para penyusun 
kebijakan 

 Salah satu tujuan penyusun kebijakan adalah meningkatkan jalur lintasan jangka lebih 
panjang ekonomi mereka untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk. Hal ini 
sangat penting bagi negara-negara seperti Indonesia dengan tingkat pendapatan yang 
relatif rendah. Untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi, sangatlah penting 
untuk memahami pendorong utamanya dan bagaimana mereka diharapkan untuk 
berkembang pada jangka menengah.  Proyeksi pertumbuhan ekonomi jangka menengah 
yang dapat dipercaya akan bermanfaat untuk disertakan ke dalam keputusan investasi 
dan ramalan perkembangan sektor swasta dan bagi perencanaan pemerintah di bidang-
bidang lain, seperti dalam penyusunan neraca fiscal untuk jangka menengah. 

 
Kerangka sisi penawaran 
berguna untuk 
memperkirakan potensi 
pertumbuhan ekonomi 
jangka menengah 

 Cara yang berguna untuk mengkukur potensi output jangka menengah Indonesia adalah 
melalui penggunaan kerangka sisi penawaran berdasarkan inputnya ke dalam produksi.
Input-input utama termasuk modal fisik, modal tenaga kerja, tanah, energi dan bahan
baku.  Kerangka sisi penawaran memusatkan pada bagaimana input-input tersebut saling 
berinteraksi dengan yang lain, dan efisiensi penggunaannya.  Kerangka ini dapat 
membantu penyusun kebijakan dengan menyoroti kebutuhan akan perbaikan terhadap 
kendala investasi infrastruktur, investasi dalam modal tenaga kerja melalui belanja 
pendidikan dengan sasaran yang lebih baik, dan reformasi ekonomi mikro atau kebijakan 
lain yang dapat mendorong pertumbuhan produktivitas yang lebih kuat.  Bagian C dari 
terbitan ini membahas beberapa tantangan reformasi yang dihadapi Indonesia tersebut, 
seperti akses ke bidang pendanaan, pendidikan, kesehatan dan kebijakan tenaga kerja. 

 
Bahasan ini menekankan 
pada perkiraan dan 
proyeksi potensi PDB 
Indonesia  

 Sisa bagian ini menetapkan kerangka sisi penawaran untuk memperkirakan dan 
meramalkan potensi PDB. Bahasan ini menguraikan metodologi untuk memperkirakan 
dan memproyeksikan potensi pertumbuhan di Indonesia. Bahasan ini mencoba untuk 
menggambarkan implikasi kebijakan dari hasil perkiraan, dan kemudian menguraikan 
manfaat dan kerugian dari pendekatan ini. Bahasan ini menemukan bahwa agar 
Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran pertumbuhannya seperti tercantum dalam 
rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), maka dibutuhkan laju pertumbuhan 
investasi yang kuat serta upaya peningkatan produktivitas.  

a. Pendorong potensi pertumbuhan ekonomi 

Potensi laju pertumbuhan 
di dalam ekonomi adalah 
laju tren pertumbuhan 
dalam kapasitas 
produktivitas 

 Potensi laju pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai laju tren pertumbuhan 
dalam kapasitas produktif dari ekonomi. Dapat juga dikatakan sebagai laju tren 
pertumbuhan yang konsisten dengan inflasi yang stabil.Dengan demikian ketika ekonomi 
bekerja di atas tren pertumbuhan, atau ketika pertumbuhan output melebihi kapasitas 
produksi, umumnya terdapat tekanan yang bersifat inflasi.  

 
Potensi laju pertumbuhan 
ekonomi bergantung 
pada kuantitas dan 
kualitas input terhadap 
produksi yang tersedia di 
dalam ekonomi 

 Potensi laju pertumbuhan ekonomi bergantung pada kuantitas dan kualitas input-input 
terhadap produksi yang tersedia di dalam ekonomi, dan tingkat efisiensi penggunaannya.
Input tersebut dapat termasuk modal fisik seperti pabrik dan peralatan, tenaga kerja, 
bahan dan energi. Makin banyak tersedianya input-input tersebut di dalam ekonomi, dan 
makin tinggi kualitasnya, makin besar pula potensi output dari ekonomi tersebut.  Cara 
yang sederhana untuk menganalisa potensi output adalah memusatkan pada dua faktor 
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input utama, yaitu tenaga kerja dan modal (seperti pada model pertumbuhan ekonomi 
“Solow” yang terkenal). Hubungan antara kedua input tersebut dan pertumbuhan PDB riil 
diasumsikan akan diringkas oleh suatu fungsi matematik produksi yang sederhana.
Sementara memang mungkin untuk mendapatkan fungsi produksi untuk setiap sektor di 
dalam ekonomi, dan lalu menjumlahkan hasil-hasilnya untuk menemukan perkiraan 
potensi PDB, pendekatan di sini adalah perkiraan atas-ke-bawah (top-down) dengan 
hanya satu fungsi produksi untuk keseluruhan ekonomi. Fungsi produksi dapat digunakan 
untuk menguraikan sumber-sumber pertumbuhan dengan menggunakan cara yang 
dikenal sebagai “akuntansi pertumbuhan”.  

 
Jumlah faktor 
produktivitas adalah 
pendorong utama 
pertumbuhan 

 Tingkat efisiensi penggunaan input dalam produksi umumnya dikenal sebagai jumlah 
faktor produktivitas (TFP) dan dapat menjadi pendorong utama potensi pertumbuhan.
Terdapat banyak contoh penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Melalui penelitian 
dan pengembangan (litbang), perusahaan-perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak 
produk atau produk-produk baru dengan menyusun kembali modal dan tenaga kerja yang 
mereka miliki. Ketika teknologi baru dikirimkan dari luar negeri, misalnya melalui 
penanaman modal asing, perusahaan-perusahaan local mungkin dapat menyadur dan 
menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi proses-proses produksi 
mereka demi mendapatkan hasil yang lebih dari input yang ada.Ketika distorsi 
dihilangkan dari sektor-sektor ekonomi dengan menghapus peraturan pasar yang tidak 
efisien atau perubahan dalam pajak-pajak yang tidak efisien, maka sumber-sumber daya 
dapat bergeser antar sektor sehingga menyebabkan alokasi produksi yang lebih efisien.
Ketika diukur, TFP umumnya menangkap lebih dari peningkatan efisiensi tersebut karena 
mereka biasanya dihitung sebagai nilai sisa.  

b. Menengok kembali ke akuntansi pertumbuhan 

Jumlah faktor 
produktivitas diukur 
sebagai perbedaan antara 
pertumbuhan input dan 
output  

 Akuntansi pertumbuhan menggunakan suatu asumsi fungsi produksi untuk mengurai 
pengukuran pertumbuhan output menjadi sumbangan dari pengukuran pertumbuhan input 
dan komponen sisa yang dianggap mewakili pertumbuhan di dalam jumlah faktor 
produktivitas. Kerangka ini kemudian dapat digunakan untuk mendapatkan suatu 
perkiraan bagi potensi output di masa depan.  Untuk mendapatkan proyeksi-proyeksi bagi 
potensi output, dibutuhkan proyeksi bagi faktor input dan jumlah faktor produktivitas.
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Kantor Anggaran 
Kongres di Amerika Serikat menggunakan pendekatan ini bagi perkiraan potensi output 
mereka.  
 

Biasanya fungsi produksi 
Cobb-Douglas  
diterapkan di dalam 
perhitungan ekonomi 

 Untuk menghitung perkiraan potensial output menggunakan kerangka akuntansi 

pertumbuhan, digunakan suatu fungsi produksi standar (Persamaan 1), dengan , , ,

 yang masing-masing mewakili output, jumlah faktor produktivitas, masukan modal, dan 
masukan tenaga kerja.  Satu versi fungsi ini di Persamaan 2, dikenal sebagai fungsi 
constant returns-to-scale “Cobb-Douglas” sangat umum digunakan di dalam ekonomi 
karena kesederhanaan penggunaan matematikanya.  
 

   (Persamaan 1)
 

   (Persamaan 2)
 

  Jika logaritma natural diambil dari Persamaan 2 dan diikuti dengan jumlah deferensial, 
maka Persamaan 3 menunjukkan persamaan dasar di belakang akuntansi pertumbuhan 

 
  %∆ %∆ 1 %∆ %∆  (Persamaan 3)

 
  Dengan %∆ ,%∆ ,%∆ ,%∆  masing-masing sebagai persentase perubahan dalam 

PDB, jumlah faktor produktivitas, tenaga kerja dan saham modal. 1  adalah bagian 
tenaga kerja dalam ekonomi dan  adalah bagian dari ekonomi yang dikembalikan ke 
modal.  Persamaan ini menyatakan bahwa pertumbuhan PDB adalah bagian pembobotan 
tenaga kerja dan modal di tambah pertumbuhan jumlah faktor produktivitas.  Dengan 
demikian untuk memproyeksikan PDB dalam jangka menengah dengan menggunakan 
kerangka ini, ada tiga variabel yang dibutuhkan yaitumodal, tenaga kerja dan jumlah 
faktor produktivitas.   
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Sayangnya tidak ada 
perkiraan resmi untuk 
data modal 

 Data keberadaan modal Indonesia sangatlah terbatas, tetapi untungnya beberapa peneliti 
telah mencoba untuk menghitungnya sendiri karena tidak adanya perkiraan resmi dari 
BPS. Pembahasan ini menggunakan rangkaian saham modal untuk tahun 1980-2007 
yang disusun oleh Van Der Eng (2008) dengan menggunakan pengukuran persediaan 
perpetual (perpetual inventory measure, PIM). PIM dihitung dengan mengambil 
pengukuran modal yang ada, lalu menjumlahkan investasi tahunan untuk tiap tahun, 
sementara menyesuaikan terhadap depresiasi. Rangkaian ini diekstrapolasi ke tahun 
2009 dengan menggunakan data pembentukan modal tetap bruto. Data angkatan kerja 
diambil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang, agar tetap sederhana, 
tidak disesuaikan untuk kualitas tenaga kerja, misalnya dalam hal tingkat pendidikan.
Data PDB riil diperoleh dari Neraca Nasional triwulanan BPS.  Karena tidak ada neraca 
pendapatan di Indonesia, cukup sulit untuk mendapatkan perkiraan bagian output tenaga 
kerja dan modal sehingga diasumsikan bagian tenaga kerja sebesar 67 persen, yang 
konsisten dengan OECD (2008) yang memperkirakan potensi PDB di Indonesia.
Menggunakan data untuk PDB riil, modal dan tenaga kerja, pertumbuhan dalam jumlah 
faktor produktivitas dapat dihitung sebagai nilai sisa dari Persamaan 3. Artinya bahwa 
pertumbuhan apapun yang tidak dicatat sebagai pergerakan di dalam bagian pembobotan 
tenaga kerja dan modal akan dicatat di dalam TFP. 
 

Jumlah faktor 
produktivitas memiliki 
rata-rata sekitar 2,2 
persen selama tahun 
2000an 

 Jumlah faktor produktivitas tumbuh sekitar 0,8 persen di tahun 2009. Rata-rata 
pertumbuhan TFP untuk dekade tahun 2000an adalah sekitar 2,3 persen. Selain pada 
tahun 2009 ketika pertumbuhan TFP mencapai 0,8 persen, tren pertumbuhan  selalu naik 
selama hampir seluruh dekade. Menghaluskan perkiraan TFP, modal dan tenaga kerja 
dengan saringan Hodrick-Prescott menghilangkan pengaruh siklus bisnis dan 
memungkinkan perkiraan potensi PDB. Dengan metodologi ini, potensi PDB Indonesia di 
tahun 2009 meningkat sekitar 5,2 persen, dibanding dengan pertumbuhan sebenarnya 
sebesar 4,5 persen. Dalam hal sumbangan terhadap jumlah pertumbuhan PDB, konsisten 
dengan penelitian lain, ditemukan bahwa akumulasi input menyebabkan sebagian besar 
pertumbuhan Indonesia pada masa 1980an. Untuk keseluruhan tahun 2000an, akumulasi 
input menyumbang sekitar 55 persen dari keseluruhan pertumbuhan PDB.    

 
Gambar 33: Potensi PDB dibanding pertumbuhan aktuil sejak tahun 1980 
(persen pertumbuhan tahunan) 

Sumber dan catatan: Perhitungan Bank Dunia dan BPS. 

c. Proyeksi Dasar 

Proyeksi jangka pendek 
dari Bagian A dapat 
digunakan untuk 
melakukan proyeksi 
jumlah faktor 
produktivitas dan PDB 
potensial 

 Kerangka ini dapat digunakan untuk menghasilkan proyeksi-proyeksi bagi potensi PDB 
pada jangka menengah. Untuk tahun 2010 dan 2011, proyeksi-proyeksi pembentukan 
modal tetap bruto di Bagian A digunakan untuk menghitung saham modal hingga tahun 
2011. Proyeksi ILO bagi populasi usia kerja juga digunakan untuk menghitung 
pertumbuhan lapangan kerja untuk tahun 2010 dan 2011. Hal ini digabungkan dengan 
proyeksi PDB riil jangka pendek Bank Dunia sebesar 6,0 persen dan 6,2 persen untuk 
tahun 2010 dan 2011, untuk menghitung suatu rangkaian jumlah faktor produktif yang 
berlanjut hingga tahun 2011 (Gambar 34). 
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Jika investasi dan 
proyeksi RJPM 
pemerintah untuk PDB 
sesuai yang seperti 
diasumsikan, maka  TFP 
akan menunjukan 
pertumbuhan yang kuat 
untuk jangka menengah 

 Asumsi jangka panjang mengenai modal, angkatan kerja dan jumlah faktor produktivitas 
harus di susun untuk periode tahun 2012 hingga 2014.  Untuk proyeksi dasar, 
diasumsikan bahwa PDB bertumbuh pada proyeksi Pemerintah seperti yang diasumsikan 
pada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. Diasumsikan bahwa investasi 
tahunan meningkat pada laju yang konsisten dengan RPJM Pemerintah. Pada akhir 
periode proyeksi, investasi di asumsikan akan meningkat di atas 10 persen. Proyeksi 
Bank Dunia untuk populasi usia kerja kemudian digunakan untuk menghitung 
pertumbuhan lapangan kerja hingga tahun 2015. Jumlah faktor produktivitas diasumsikan 
akan berubah untuk memenuhi proyeksi RPJM Pemerintah.  
 
Gambar 34: Proyeksi potensi pertumbuhan Indonesia 
(persen pertumbuhan tahunan) 

Sumber dan catatan: Perhitungan Bank Dunia dan BPS. 
 

Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sangat 
bergantung pada sasaran 
investasi RPJM  

 RPJM memperkirakan pertumbuhan akan meningkat dari sekitar 6,0 persen saat ini 
menjadi sekitar 7½ persen di tahun 2014 (Gambar 34). RPJM bergantung pada 
peningkatan investasi yang signfikan di dalam ekonomi Indonesia . Akan tetapi hal itu 
membutuhkan kelanjutan dan pendalaman dari upaya-upaya reformasi yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah untuk mendorong investasi sektor swasta, baik domestik dan 
internasional, dan untuk menangani kebutuhan yang signifikan untuk infrastruktur di 
Indonesia. 
 

Analisa skenario 
menggambarkan 
kepekaan proyeksi 
pertumbuhan terhadap 
laju pertumbuhan 
investasi dan TFP yang 
diasumsikan 

 Analisa skenario sangat penting untuk memahami variasi yang mungkin disekitar proyeksi 
pusat. Skenarios dilaksanakan di sekitar proyeksi RPJM pusat, di mana pertumbuhan 
investasi dan jumlah faktor produktivitas dapat bervariasi. Pada skenario pertumbuhan 
investasi yang rendah diasumsikan bahwa rata-rata laju pertumbuhan investasi berada 
dikisaran laju tahun 2000 selama masa proyeksi, sementara pada skenario tinggi 
diasumsikan bahwa rata-rata pertumbuhan investasi berada dikisaran laju sebelum 
terjadinya Krisis Keuangan Asia di tahun 1998. Skenario pertumbuhan TFP yang rendah 
mengasumsikan bahwa TFP bertumbuh rata-rata 1,5 persen selama masa proyeksi, 
sementara skenario pertumbuhan TFP yang tinggi mengasumsikan bahwa TFP melaju ke 
sekitar 3 persen selama masa proyeksi (Tabel 11) 
 
Tabel 11: Analisa kepekaan   
(laju pertumbuhan rata-rata tahunan selama 2012-14 kecuali dinyatakan lain) 

*GDP/cap pada 2014 
Sumber dan catatan: Perhitungan Bank Dunia dan BPS. 
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  Jika TFP diasumsikan akan bertahan di tingkat yang dibutuhkan untuk memenuhi 
proyeksi dasar  RPJM, lalu menurut skenario investasi yang rendah, PDB dapat mencapai 
rata-rata sekitar 6,6 persen, sementara bila investasi melaju lebih cepat, PDB dapat 
mencapai rata-rata hingga 7,3 persen selama masa 2012-2014. Jika investasi 
diasumsikan akan bertahan pada tingkat yang dibutuhkan untuk memenuhi proyeksi 
RPJM, maka menurut skenario TFP yang rendah PDB dapat mencapai nilai lemah 
sebesar 6 persen, sementara dengan skenario tinggi PDB dapat tumbuh kuat hingga 
7,3 persen.  
 

d. Kelebihan, kelemahan dan tugas selanjutnya 

Kesederhanaan 
pendekatan ini memiliki 
kelebihan dan kelemahan 

 Salah satu daya tarik utama penggunaan kerangka ini untuk menyusun proyeksi 
pertumbuhan adalah karena berdasarkan penggambaran sisi penawaran ekonomi yang 
sangat sederhana, dengan potensi output adalah penjumlahan laju pertumbuhan dari 
hanya tiga faktor penawaran, yaitu tenaga kerja, modal dan jumlah faktor produktivitas.
Akan tetapi kesederhanaan ini juga bisa menjadi kelemahan, misalnya bagian tenaga 
kerja dan faktor diasumsikan akan tetap konstan dalam pendekatan ini, dibanding dihitung 
secara ekonometris atau diambil dari data input-output. Pendekatan yang lebih canggih 
dapat digunakan untuk memperkirakan fungsi produksi secara ekonometris tetapi mereka 
juga memiliki masalah teknis mereka sendiri. 

 
Pendekatan ini 
bergantung pada kualitas 
data bagi faktor input, 
terutama data modal 

 Kesulitan lain penggunaan pendekatan ini adalah ketergantungan pada data modal, dan 
tidak ada perkiraan resmi akan saham modal di Indonesia. Memperkirakan modal dengan 
metode persediaan perpetual bergantung pada ketepatan angka-angka investasi tetap 
dan penggunaan asumsi depresiasi yang tepat. Ia juga tidak mengendalikan kualitas dari 
saham modal. Masalah ini juga dialami di negara-negara yang memiliki data resmi 
modal. Masalah serupa yang berhubungan dengan data input tenaga kerja dan sulitnya 
melakukan penyesuaian bagi kualitas modal tenaga kerja.   
 

Pendekatan terpisah 
untuk memperkirakan 
potensi output dapat 
digunakan 

 Dalam pelaksanaan ini potensi PDB diperkirakan pada tingkat agregat. Kerangka ini 
dapat diperluas untuk memperkirakan potensi output untuk masing-masing sektor 
ekonomi. Memperkirakan output sektoral dapat memberikan informasi lanjutan mengenai 
pendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak ditangkap pada tingkat agregat.  Sebagai 
contoh, modal untuk sektor yang berbeda dapat memiliki kualitas dan umur yang 
berlainan. Hal ini sangatlah penting karena beberapa sektor memiliki penetrasi teknologi 
informasi yang lebih dalam, sehingga membutuhkan tingkat depresiasi yang berbeda.
Akan tetapi kesulitan data yang disinggung pada tingkat agregat makin diperbesar pada 
tingkat sektoral dalam hal mendapatkan data saham modal dan tenaga kerja yang dapat 
digunakan.  

 

e. Implikasi dan kesimpulan 

Pemerintah harus 
melanjutkan komitmen 
reformasinya agar 
ekonomi dapat meningkat 
menuju 7 persen pada 
pertengahan dekade 

 Terdapat beberapa hal utama yang dapat diambil dari pelaksanaan ini. Agar Pemerintah 
dapat mencapai sasaran-sasaran pertumbuhannya seperti tercantum dalam rencana 
pembangunan jangka menengah (RPJM), dibutuhkan laju pertumbuhan investasi yang 
sangat kuat, bersama-sama dengan peningkatan produktivitas. Agar dapat tercapai, 
pemerintah harus meneruskan komitmen reformasinya yang kuat seperti dijelaskan di 
dalam rencana pembangunan. Reformasi seperti penurunan rintangan masuk bagi usaha 
baru dengan memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha dan 
juga mendorong lebih banyak investasi asing melalui pembatasan yang lebih sedikit atas 
kepemilikan asing sangatlah penting.  Kebijakan yang memacu penciptaan pekerjaan di 
sektor formil non pertanian yang umumnya memiliki pertumbuhan produktivitas yang lebih 
tinggi juga dapat membantu meningkatkan produktivitas ekonomi agregat.  Tanpa upaya-
upaya reformasi tersebut, pertumbuhan potensi output mungkin tidak memenuhi sasaran 
pemerintah. Hal ini juga memiliki implikasi bagi inflasi di masa depan. Jika permintaan 
domestik mempertahankan kuatnya pertumbuhan yang baru berlangsung, maka tekanan 
inflasi tercipta pada tahun-tahun yang akan datang karena ekonomi diperkirakan akan 
meningkat lebih besar dari pertumbuhan potensi output baik di tahun 2010 maupun tahun 
2011.   
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Pemerintah menetapkan 
komitmen yang kuat 
untuk melaksanakan 
reformasi tersebut di 
dalam rencana 
pembangunan jangka 
menengahnya (RPJM) 

 Isi RPJM memberikan perhatian yang besar kepada mobilisasi yang lebih baik akan 
seluruh jenis input ekonomi dan juga upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas.
Keunggulan pendekatan ini adalah ia mengirimkan sinyal yang kuat kepada lembaga 
sektor publik dan sektor swasta bahwa pemerintah memberikan prioritas yang tinggi pada 
penciptaan lingkungan untuk perluasan kegiatan ekonomi yang sehat.  
 
Di sisi input, diakui bahwa input-input ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan 
kewirausahawan umumnya tidak dimobilisasi secara efektif di Indonesia.  RPJM mencatat 
bahwa berbagai masalah yang berhubungan dengan pengadaan dan penggunaan tanah 
yang efisien telah merintangi banyak sekali investasi. Penggunaan tenaga kerja juga 
dipandang rendah. Pada beberapa tahun terakhir sejumlah besar peserta yang baru 
masuk ke dalam angkatan kerja telah diserap ke kegiatan dengan produktivitas yang 
rendah di sektor tidak resmi pada usaha-usaha kecil dan mikro. Selain itu, perlu dicatat 
bahwa akan dibutuhkan sejumlah besar investasi untuk menyokong pertumbuhan 
ekonomi yang lebih cepat. Dengan demikian upaya-upaya untuk meningkatkan iklim 
investasi bagi investor dalam dan luar negari harus diutamakan. Dan peran penting yang 
dimainkan oleh wirausahawan terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor swasta 
diakui dalam strategi pertumbuhan yang tercantum di dalam RPJM. 
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C. INDONESIA 2014 KE DEPAN: SEBUAH PANDANGAN SELEKTIF 

1. Meningkatkan Akses terhadap Jasa Keuangan: Analisa dan Ide-Ide bagi 
Pembuat Kebijakan 

Akses terhadap 
pendanaan resmi penting 
dalam peningkatan 
partisipasi masyarakat di 
kegiatan ekonomi dan 
keuangan, dan membantu 
memangkas kemiskinan 
dan ketimpangan 

 Akses terhadap jasa keuangan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarkat 
di dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, mengurangi kesenjangan pedapatan, dan 
mengentaskan kemiskinan di dunia. Akan tetapi, hanya sekitar setengah dari penduduk 
Indonesia memiliki akses terhadap jasa keuangan yang resmi. Bank-bank umum, yang 
mendominasi sektor keuangan Indonesia, hanya melayani sebagian kecil dari rumah 
tangga di Indonesia. Kurang dari setengah penduduk Indonesia menabung di bank-bank, 
sementara hanya 17 persen dari penduduk Indonesia yang meminjam dari bank-bank.
Meningkatkan akses terhadap jasa keuangan resmi tidak hanya akan membawa manfaat 
ekonomi dan sosial bagi rumah tangga tetapi juga membawa manfaat bagi Pemerintah 
dan juga bank-bank umum. 
 

Karena berbagai faktor, 
ada banyak kebutuhan 
tidak terpenuhi dari 
konsumen akan jasa 
keuangan di Indonesia 

 Di Indonesia,  terdapat banyak bidang kebutuhan yang tidak terpenuhi dimana konsumen 
menginginkan tetapi tidak dapat meraih jasa keuangan resmi, dikarenakan adanya 
masalah-masalah seperti tidak tersedianya produk yang tepat maupun lokasi geografis.
Kebijakan-kebijakan yang lalu telah menekankan pada pemeliharaan stabilitas secara 
keseluruhan sementara mengabaikan ketersediaan, walaupun keduanya sebetulnya 
dapat dicapai secara bersama-sama. Bagian ini memberikan tinjauan data, analisa dan 
rekomendasi bagi penyusun kebijakan yang dapat membantu peningkatan ketersediaan 
terhadap jasa keuangan di Indonesia. 
 

a. Apa itu akses terhadap pendanaan/keterlibatan keuangan dan di mana 
Indonesia berpijak? 

Akses terhadap 
pendanaan dan 
partisipasi keuangan 
merujuk kepada 
ketersediaan produk-
produk dan jasa-jasa 
keuangan seperti 
tabungan, kredit dan 
asuransi terhadap 
seseorang atau 
perusahaan 

 Popularitas pendanaan mikro telah melonjak selama beberapa tahun terakhir dan 
operasi-operasi kredit mikro berkembang pesat di seluruh dunia. Kredit berskala kecil 
yang diberikan kepada wirausahawan yang berasal dari keluarga miskin telah berhasil 
membantu mereka menghasilkan pendapatan dan melepaskan diri dari kemiskinan. Tidak 
seperti yang diketahui secara umum, ketersediaan pendanaan tidak terbatas kepada 
kredit mikro saja. Pendanaan mikro biasanya terhubung kepada konsep ketersediaan 
pendanaan dan keterlibatan keuangan yang lebih luas, yang merujuk pada tersedianya 
produk-produk dan jasa-jasa keuangan kepada seseorang atau perusahaan, seperti 
tabungan, pinjaman maupun asuransi. Pembangunan aktiva keuangan termasuk di 
dalamnya, dalam bentuk produk-produk tabungan, dan juga tersedianya produk-produk 
yang memberikan mitigasi risiko keuangan terhadap hal-hal yang tidak terduga melalui 
skema asuransi.  
 

Sekitar setengah dari 
penduduk Indonesia tidak 
memiliki akses terhadap 
jasa keuangan yang resmi 

 Penelitian menunjukkan 
bahwa sekitar setengah 
dari penduduk Indonesia 
tidak memiliki a terhadap 
jasa keuangan resmi.
Indonesia memiliki 
tingkat akses keuangan 
yang lebih rendah dari 
Negara pembanding di 
wilayah yang sama 
seperti Malaysia dan
Thailand. Akan tetapi, 
posisi Indonesia lebih 
baik dibanding 
Bangladesh dan Filipina. 
Untuk melihat tingkat 
akses terhadap 
keuangan di Indonesia 
secara lebih rinci, Bank 
Dunia telah melakukan 
penelitian terhadap  

 

Gambar 35: Bagian populasi dengan akses ke jasa keuangan 
(persen) 
 

Sources: Bank Dunia (2008, 2009b) 
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  aspek sisi penawaran maupun permintaan jasa keuangan, sejalan dengan kerangka 
peraturan perundangan yang berlaku.11 
 

b. Aspek Sisi Permintaan: Produk dan jasa apakah yang dibutuhkan masyarakat? 
Apa yang sekarang tersedia untuk mereka?  

Jasa keuangan yang 
utama adalah rekening 
bank 

 Hasil survei rumah tangga menunjukkan adanya permintaan yang luas akan jasa-jasa 
keuangan. Dari semuanya, jasa keuangan yang utama adalah rekening bank; lebih dari 
40 persen responden memiliki rekening bank, dibanding hanya 15 persen yang memiliki 
pinjaman bank. Alasan utama yang diberikan untuk menginginkan atau memiliki suatu 
rekening bank adalah ‘keamanan’. Dalam hal akses terhadap jasa, bank umum, walaupun 
memiliki jangkauan wilayah yang luas, tidak cukup menembus ke dalam lapisan miskin 
masyarakat Indonesia.  
 

Jumlah tabungan tidak 
resmi yang secara relatif 
banyak mencerminkan 
persepsi yang buruk akan 
produk-produk tabungan 
resmi 

 Enam puluh persen penduduk Indonesia menabung, tetapi hanya 47 persen yang 
melakukannya di bank-bank resmi (Gambar 36). Data ini mencerminkan potensi pasar 
yang besar bagi bank-bank umum. Terbatasnya jangkauan terhadap nasabah bank tidak 
disebabkan oleh akses fisik terhadap cabang/ATM bank. Masalahnya terletak pada 
buruknya persepsi akan produk-produk tabungan seperti rekening bank yang ditawarkan 
oleh bank-bank umum. Mereka dipandang sebagai memiliki biaya pemeliharaan yang 
mahal dan terdapat rendahnya pengetahuan keuangan mengenai cara penyimpanan 
yang resmi. Biaya bulanan dan saldo minimum rekening yang tinggi juga menghalangi 
akses. 
 

Gambar 36: Penabung di Indonesia 
(rata-rata simpanan, persentase dari total penduduk) 

Gambar 37: Peminjam di Indonesia 
(mean pinjaman, persentase dari total penduduk) 

 
 

Sumber: Bank Dunia (2009a) Sumber: Bank Dunia (2009a) 

 
Enam puluh persen 
penduduk Indonesia 
meminjam uang, tapi 
hanya 27 persen yang 
menggunakan lembaga 
resmi 
 
 
 
…dengan suku bunga 
yang bervariasi 

 Survei rumah tangga mengenai permintaan pinjaman menunjukkan proporsi penduduk 
Indonesia yang cukup besar (60 persen) meminjam uang (Gambar 37). Akan tetapi, 
hanya 27 persen dari penduduk melakukan pinjaman dari bank atau lembaga pendanaan 
mikro yang resmi. Selebihnya meminjam lewat cara yang tidak resmi, seperti kepada 
teman maupun keluarga. Hasil survey juga menunjukkan bahwa sumber-sumber resmi 
pendanaan digunakan untuk pinjaman usaha, sementara sumber-sumber tidak resmi 
digunakan untuk kepentingan konsumsi.  
 
Suku bunga yang dibebankan atas pinjaman sangat bervariasi. Pinjaman dari bank-bank 
umum dapat diperoleh dengan suku bunga sekitar 25 persen per tahun. Pinjaman dari 

                                                                  
11 Lihat Bank Dunia (2009a), “Improving Access to Financial Services in Indonesia” (tersedia pada 
http://go.worldbank.org/ZYCJR4KHE0). Untuk pandangan internasional, sebagai contoh, Bank Dunia 
(2008), “Finance for All: Policies and Pitfalls in Expanding Access” (tersedia pada 
http://go.worldbank.org/7BAOC2SP90) dan Bank Dunia (2009b), “Banking for the Poor, Measuring 
Access in 54 Economies”. 
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lembaga pendanaan mikro (MFI) dan skema kesejahteraan masyarakat mengikuti dengan 
suku bunga di atas 40 persen. Suku bunga yang tinggi juga dipandang sebagai salah satu 
halangan utama terhadap pendanaan bagi perusahaan kecil dan menengah, yang 
merupakan sumber utama lapangan kerja di dalam ekonomi (lihat diskusi pada Kotak 3:
Penekanan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)). 
 
Patut dicatat bahwa bank-bank dan beberapa MFI membebankan bunga yang lebih 
ringan jika peminjam memiliki rekening bank. Dengan demikian, cara yang mudah untuk 
memangkas biaya bagi peminjam adalah membuka rekening bank, karena hal itu 
bertindak sebagai suatu petunjuk kelayakan pemberian kredit. 
 

Terdapat perbedaan yang 
menyolok dalam 
penyerapan asuransi 
antara pekerja pertanian 
dan pegawai kantoran 

 Beralih ke jasa-jasa 
asuransi, terdapat 
perbedaan penyerapan 
yang menyolok antara 
pekerja pertanian dan 
pegawai kantoran 
(Gambar 38). 
Kemungkinan pegawai 
kantoran membeli 
asuransi adalah sepuluh 
kali lipat lebih besar 
dibanding pekerja 
pertanian. Di Indonesia, 
penjualan asuransi 
sangat condong kepada 
kelompok dengan 
penghasilan kelas atas 
yang tinggal di perkotaan. 
Sebagian besar asuransi 
merupakan jaminan yang 
diharuskan untuk 
pegawai pemeritah dan 
asuransi perjalanan. Dengan demikian, asuransi sukarela, yang nasabahnya bersedia 
membayar premi asuransi, tidak tinggi. Survei menunjukkan adanya permintaan bagi 
produk asuransi mikro bagi keluarga miskin yang ditujukan kepada perlindungan berbiaya 
rendah terhadap penyakit dan buruknya kinerja usaha, seperti kegagalan panen.  

Gambar 38: Kesadaran berasuransi condong dilakukan oleh 
pegawai kantoran 
(kepemilikan asuransi sebagai persentase kelompok sampel) 
Persen 

Sumber: Bank Dunia (2009a) 
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c. Aspek Sisi Penawaran: Siapa pemain pasar dan apa peran mereka dalam 
memberikan akses kepada jasa keuangan? 

Masing-masing pemain 
yang berbeda dalam 
sektor perbankan 
memiliki potensi peran 
untuk dimainkan dalam 
meningkatkan akses 
terhadap pendanaan 

 Indonesia memiliki berbagai pemain pasar dalam sistem perbankan. Secara ringkas, 
mereka termasuk bank-bank tingkat pertama, yaitu para bank umum, dan bank-bank 
tingkat kedua, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Desa (BKD).
Pemain-pemain lain termasuk kooperasi, Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Lembaga 
Kredit  dan Dana Pedesaan, dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya. 
 
Bank-bank umum dapat mengambil dua langkah penting untuk memperluas ketersediaan 
jasa keuangan. Sebagai inovator, bank-bank tersebut merupakan lembaga yang paling 
memungkinkan untuk memperkenalkan teknologi-teknologi baru dalam menyediakan 
jasa-jasa yang berbiaya relatif tinggi kepada nasabah-nasabah berpenghasilan rendah di 
daerah-daerah terpencil dengan biaya yang tinggi. Bank-bank tersebut juga berguna 
dalam memperluas ketersediaan karena mereka akan memberikan tekanan persaingan 
kepada pemberi jasa lainnya, sehingga menekan biaya dan meningkatkan kualitas 
layanan.  

Dalam pendanaan mikro, Unit Desa BRI adalah penyelenggara pendanaan mikro yang 
paling dikenal dengan jumlah nasabah yang besar. Ia memiliki potensi yang besar untuk 
memberikan pelayanan yang lebih baik bagi nasabah-nasabah dengan pendapatan yang 
lebih rendah. Suatu keputusan kebijakan dari manajemen mungkin diperlukan mengenai 
kebijakan kredit dan struktur biaya yang berlaku, yang dapat dipandang sebagai suatu 
kendala bagi kemampuan Unit Desa untuk mencapai nasabah potensial dengan 
pendapatan yang rendah.  

 
Bank Perkreditan Rakyat (BPRs) menawarkan banyak kesempatan untuk memberikan 
akses pendanaan yang lebih luas kepada rumah tangga miskin dan UMKM. BPR 
merupakan operasi yang relatif rendah biaya dan dekat dengan masyarakat, dan mereka 
memiliki pengetahuan setempat yang lebih baik dibanding bank-bank umum biasa. Akan 
tetapi, langkanya kapasitas sumber daya manusia menghalangi sejauh mana BPR dapat 
melayani rumah tangga berpenghasilan rendah. Daerah operasi Bank-bank pedesaan 
tersebut juga terbatas, karena mereka dibatasi pada daerah-daerah geografis tertentu.  
 

Kebijakan Kenali 
Nasabahmu dirancang 
untuk meningkatkan 

 Di tahun 2001, Bank Indonesia (BI) menetapkan prinsip Kenali Nasabahmu (Know-Your-
Customer, KYC) bagi bank-bank umum dan BPR dalam upaya untuk mendukung 
transparansi dan meningkatkan informasi nasabah. Aturan KYC yang meminta adanya 

Kotak 3: Penekanan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Gambar 39: Pinjaman UMKM relatif terhadap keseluruhan 
pinjaman 
Persen 

Sumber: Bank Indonesia 

UMKM dikenal luas sebagai sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Bukti-bukti internasional menunjukkan 
bahwa umumnya UMKM merupakan 98 persen dari seluruh 
kewirausahaan dan menyerap sekitar 60 persen dari 
angkatan kerja sektor swasta. Akan tetapi mereka 
menghadapi berbagai kendala kepada akses pendanaan. 
Hasil survey Bank Indonesia menunjukkan bahwa kendala 
utama bagi usaha mikro adalah agunan dan bagi UKM 
adalah suku bunga yang tinggi. Yang paling mereka 
butuhkan dari Pemerintah adalah kredit, pelatihan dan 
informasi pasar. 
 
Jumlah pinjaman kepada UMKM di Indonesia merupakan 
porsi yang cukup berarti dari keseluruhan portofolio kredit 
bank-bank. Proporsi pinjaman tersebut telah meningkat 
beberapa tahun belakangan, dan kini berada pada kisaran 50 
persen (Gambar 39). 
 
Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah program pemerintah 
yang baru dibentuk untuk membantu ketersediaan kredit bagi 
petani dan UMKM. KUR memberikan mitigasi risiko bagi 
bank-bank umum sehingga mempercepat pembangunan 
sektor primer dan memberdayakan usaha-usaha berukuran 
kecil. Melalui KUR, bank-bank umum dapat memberikan pinjaman kepada UMKM dengan jaminan kredit 70 persen. Pada bulan 
Januari 20s08, pencairan KUR melalui enam bank pelaksana mencapai Rp 1.397 triliun. Program ini berpotensi untuk 
berkembang dan meningkatkan ketersediaan kredit bagi keluarga-keluarga miskin.  
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transparansi tetapi 
menghalangi akses 
terhadap pendanaan bagi 
rumah tangga 
berpenghasilan rendah 

suatu kelengkapan penuh dokumentasi untuk mendapatkan jasa keuangan membatasi 
akses kepada layanan pendanaan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Persyaratan tanda pengenal seperti kartu penduduk (KTP), surat ijin mengemudi dan 
NPWP sulit didapatkan, terutama bagi mereka dengan sumber daya yang minim. Untuk 
menangani keprihatinan tersebut mengenai dampaknya kepada akses terhadap 
pendanaan, suatu pendekatan yang fleksibel untuk memenuhi KYC dan masalah Anti-
Pencucian Uang telah dilaksanakan di negara-negara lain, seperti Afrika Selatan.  
 

d. Peran TIK dalam meningkatkan akses terhadap pendanaan 

Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 
berperan penting dalam 
meningkatkan akses 
terhadap jasa pendanaan 

 Peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting dalam meningkatkan 
akses terhadap jasa pendanaan tanpa meningkatkan biaya bagi lembaga tersebut. Bank-
bank memiliki berbagai pilihan TIK untuk mengganti transaksi-transaksi dengan 
menggunakan kantor cabang bank. Yang paling umum adalah mesin ATM yang dapat 
menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang tunai, selain alat-alat titik sumber (point 
of source, POS) seperti telepon selular. Akan tetapi, karena ATM harus dikosongkan dan 
diisi kembali secara berkala, penempatan mereka di daerah-daerah dengan kepadatan 
tinggi dengan jumlah nasabah yang besar lebih efektif secara biaya. Dengan demikian, 
perbankan lewat telepon selular adalah salah satu pilihan berbiaya rendah terbaik untuk 
meraih nasabah potensial di desa-desa terpencil12.  
 

Perbankan telepon 
selular telah sukses 
dilaksanakan pada 
negara-negara 
berkembang lain 

 Ledakan pertumbuhan operasi perbankan lewat telepon selular untuk meningkatkan 
jangkauan keuangan telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir di negara-negara 
berkembang. Terjadi transformasi dari uang tunai ke nilai elektronik, yang disimpan dan 
dihantarkan lewat telepon selular. Di Kenya, jasa dompet selular yang ditawarkan oleh 
Safaricom menarik 1 juta pelanggan dalam waktu 10 bulan (di sebuah negara dengan 
kurang dari 4 juta jiwa yang memiliki rekening bank). Di Filipina, dua operator telepon 
utama negara itu menawarkan transaksi perbankan berskala kecil kepada sekitar 5,5 juta 
pelanggan13. 
 

Tingginya tingkat 
penetrasi telepon selular 
menjanjikan banyak 
kemungkinan pemberian 
jasa pendanaan bagi 
kaum miskin di daerah 
pedesaan Indonesia 

 Dengan luasnya bentangan geografis Indonesia, menjangkau kaum miskin yang tidak 
mengenal perbankan di daerah-daerah terpencil dengan cara yang hemat biaya 
merupakan suatu masalah. Karena jangkauannya yang luas, perbankan telepon selular 
menjanjikan banyak kemungkinan untuk memberikan jasa pendanaan kepada kaum 
miskin di daerah-daerah terpencil. Penetrasi telepon selular di Indonesia mencapai 37 
persen dari populasi, sementara hanya 8,4 persen penduduk yang memiliki sambungan 
telepon dengan kabel.  
 

Tetapi pengadaan jasa 
pendanaan selular 
kepada kaum miskin 
tetap relatif terbatas dan 
terkekang oleh faktor 
kebijakan tertentu 

 Indonesia terus bergerak maju dengan jasa perbankan selularnya dan pada akhir tahun 
2007, 23 bank menawarkan berbagai jenis jasa perbankan selular kepada pelanggannya.
Akan tetapi layanan tersebut hanya terbatas bagi pelanggan yang ada dan tidak cukup 
menjangkau ke luar kepada penduduk yang belum tersentuh bank.  
 
Indonesia termasuk di antara sedikit negara-negara yang peraturan perundangannya 
memperbolehkan non bank untuk menerbitkan uang elektronis melalui operator layanan 
selular yang terkenal, Telkomsel. Akan tetapi, secara keseluruhan, jasa-jasa yang 
ditawarkan oleh operator telepon selular tidak memenuhi seluruh kebutuhan kaum papa.
Keterbatasan tersebut termasuk tidak adanya kemampuan penarikan uang tunai dan 
pemindahan dana antar pribadi. Di negara-negara seperti Filipina, pengiriman dana dari 
satu orang ke yang lain dapat dengan mudah dilakukan lewat telepon selular. Akan tetapi 
hal tersebut tidak diperkenankan oleh peraturan perundangan yang sekarang berlaku di 
Indonesia. Saat ini pemindahan dana hanya diperkenankan dari satu rekening bank ke 
yang lain. 
 

                                                                  
12 Lihat Consultative Group to Assist the Poor, CGAP, “Using Technology to Build Inclusive Financial 

Systems” (2006). 
13 Lihat CGAP “Regulating Transformational Branchless Banking: Mobile Phones and Other 

Technology to Increase Access to Finance” (2006) 
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e. Kebijakan untuk mendukung akses terhadap pendanaan  

Berbagai reformasi 
kebijakan dapat 
dilaksanakan untuk 
mendukung akses 
terhadap pendanaan  

 Terdapat beberapa bidang kebijakan baik pada sisi permintaan maupun penawaran yang 
dapat ditujukan untuk mendukung dan mendorong akses terhadap pendanaan di 
Indonesia: 
 
Dalam hal peraturan perundangan, perubahan dalam kerangka kebijakan untuk bank 
umum dapat membantu peningkatan akses terhadap pendanaan bagi rumah tangga 
miskin. Sebagai contoh, Kenali Nasabahmu dapat disederhanakan untuk rekening-
rekening kecil. Sejalan dengan itu, persyaratan bagi NPWP dapat dikecualikan bagi 
pinjaman kecil di bawah batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Bidang-bidang lain 
untuk penekanan kebijakan dapat termasuk pemberian insentif bagi perusahaan-
perusahaan asuransi sehingga mereka dapat secara aktif mengejar asuransi mikro pada 
penduduk pedesaan. Produk-produk asuransi yang sesuai harus tersedia untuk 
memenuhi permintaan dari kelompok dengan pendapatan yang lebih rendah. 
 

Produk TabunganKu 
adalah langkah yang 
patut disambut untuk 
meningkatkan akses 
terhadap penabungan  

 Pemerintah telah menempatkan prioritas tinggi pada masalah peningkatan akses dan 
pihak yang berwenang sedang memprakarsai kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk 
mengatasi pembatasan-pembatasan terhadap jasa pendanaan yang resmi. Peluncuran 
produk tabungan baru bernama TabunganKu di awal tahun 2010 merupakan langkah di 
arah yang tepat karena memberikan akses terhadap jasa-jasa perbankan bagi jutaan 
penduduk Indonesia yang memiliki kemampuan keuangan untuk menabung, walaupun 
hanya dalam jumlah kecil14. Akan tetapi, dibutuhkan kelanjutan dari upaya-upaya tersebut 
dalam skala yang lebih besar untuk memberikan insentif bagi penduduk pedesaan untuk 
menabung dengan menggunakan sumber-sumber resmi seperti lewat bank-bank umum.
Dampak ekonomi dari TabunganKu juga harus dinilai. TabunganKu kini terbatas hanya 
sebagai titik masuk yang baik bagi penduduk yang belum tersentuh oleh perbankan. Akan 
tetapi, secara ideal, insentif harus diberikan kepada nasabah-nasabah untuk mulai terlibat 
dengan dunia perbankan dengan bank umum yang normal. 
 

Mendorong peningkatan 
penggunaan TIK untuk 
meningkatkan akses 
terhadap pendanaan 
adalah bagian lain yang 
penting untuk kebijakan 

 Pada akhirnya terdapat suatu jajaran masalah-masalah peraturan perundangan yang 
berhubungan dengan dukungan terhadap jasa pendanaan melalui penggunaan TIK yang 
ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk menggunakan TIK seperti telepon selular dan 
memberikan layanan yang berbiaya rendah untuk meningkatkan jangkauan, skala 
ekonomis yang ditawarkan oleh agen-agen eceran sangatlah penting untuk memangkas 
biaya unit ke tingkat yang dapat berjalan secara ekonomi.  Karena Indonesia memiliki 
jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, terdapat potensi yang besar untuk 
mendorong operasi perbankan lewat telepon selular dan memangkas biaya. Dengan 
demikian, persyaratan yang dibutuhkan bagi keberhasilan perbankan selular adalah suatu 
kerangka kebijakan yang mengijinkan operasi berskala besar untuk agen-agen komersial.
Seperti disinggung sebelumnya, kerangka kebijakan tersebut harus memperkenankan 
suatu jajaran jasa pendanaan yang lebih luas, seperti pengiriman dana uang antar 
pribadi. 
 
  

                                                                  
14 TabunganKu adalah rekening ‘tanpa embel-embel’ tanpa biaya administrasi dan setoran awal 

minimum sebesar Rp 20.000. 



P e r k e m b a n g a n  T r i w u l a n a n  P e r e k o n o m i a n  
I n d o n e s i a  

M e l i h a t  k e  m a s a  d e p a n  

 

 
T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A    S e p t e m b e r  2 0 1 0

 47

2. Reformasi Tenaga Kerja di Indonesia – Menyeimbangkan Penciptaan Pekerjaan 
dan Perlindungan Pegawai15 

Laju penciptaan 
pekerjaan harus 
ditingkatkan untuk 
menampung makin 
meningkatnya angkatan 
kerja Indonesia  

 Indonesia telah menikmati keunggulan demografis selama empat puluh tahun terakhir. 
Jumlah mereka yang bekerja meningkat lebih cepat dibanding tanggungan yang tidak 
bekerja. Hal ini merupakan kesempatan yang besar untuk menyediakan pekerjaan bagi 
suatu angkatan kerja, yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 20 juta pekerja pada 
sepuluh tahun ke depan. Akan tetapi, laju penciptaan pekerjaan di sektor formil dan non 
pertanian harus dipercepat untuk memberikan kesempatan bekerja yang lebih baik bagi 
angkatan kerja yang makin berkembang. Sekarang para penyusun kebijakan menghadapi 
tantangan dalam menemukan program dan kebijakan mana yang akan mendorong 
penciptaan pekerjaan yang baik, dan juga memastikan para pekerja lebih terlindungi dari 
risiko-risiko yang mengancam jaminan kerja. Reformasi untuk meningkatkan peraturan 
tenaga kerja, infrastruktur, iklim investasi seluruhnya merupakan unsur yang penting bagi 
strategi nasional yang “mendukung pekerjaan”. Upaya-upaya untuk mereformasi 
peraturan tenaga kerja, sayangnya, mengalami jalan buntu, memperlambat kemampuan 
Indonesia untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. 
 

UU Tenaga Kerja 
memperkaku peraturan 
perburuhan Indonesia  

 UU Tenaga Kerja (No. 13/2003) secara khusus meningkatkan kekakuan peraturan 
perburuhan Indonesia UU itu meningkatkan uang pesangon bagi pekerja yang telah 
bekerja selama tiga tahun atau lebih dan menambah pembayaran 15 persen untuk 
penghargaan masa kerja (Gambar 40). Sebagai akibatnya, uang pesangon dipandang 
sebagai “pajak penerimaan pegawai” sebesar sekitar sepertiga dari penghasilan tahunan 
seorang pegawai. Bandingkan dengan “pajak penerimaan pegawai” sebesar sekitar 2 
bulan gaji di tahun 1996 dan 3,4 bulan gaji di tahun 2000.16

 Sementara UU Tenaga Kerja 
makin mempersulit pemberi pekerjaan untuk memberhentikan atau menempatkan 
kembali tenaga kerja, UU itu juga membatasi kemampuan perusahaan untuk menerima 
pegawai sementara. Penggunaan kontrak jangka tetap (FTC) dan jasa outsourcing 
dibatasi hanya bagi jabatan-jabatan bukan inti dan jangka waktu maksimum untuk kontrak 
sementara dipangkas dari lima ke tiga tahun. UU tersebut juga memperkenalkan 
beberapa perubahan yang disambut baik. Proses penetapan upah minimum 
disempurnakan dengan mengubah penggunaan survei harga dan memperkuat peranan 
dewan upah setempat.  
 

Tingkat uang pesangon 
Indonesia yang berlaku 
sekarang cukup tinggi, 
secara standar 
internasional maupun 
regional 

 Survei peraturan lintas negara menunjuk pada mahalnya biaya pesangon pegawai di 
Indonesia yangdi atas tingkat yang berlaku di Cina, Malaysia, Filipina dan Vietnam, 
sebagai contoh (Gambar 41). Sementara sebagian besar ekonomi Asia membatasi 
penggunaan pekerjaan FTC untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan mengatur jangka waktu 
dan persyaratan untuk perpanjangan kontrak, Indonesia termasuk ke dalam kelompok 
negara-negara yang menerapkan aturan yang lebih ketat akan pekerjaan FTC, bersama-
sama dengan Kamboja, Filipina dan Vietnam.17  
 

Pegawai dan pemberi 
kerja terperangkap di 
jalan buntu, yang 
ujungngnya 
menempatkan pegawai 
di posisi yang tidak 
cukup terlidungi dan 
penciptaan kerja pun 
menjadi terhambat.  
 

 Analisa terkini menunjukan bahwa peraturan – peraturan yang ada belum secara efektif 
melindungi pegawai yang di PHK ataupun yang menganggur. Kenyatanya, hanya 34.4 
persen dari seluruh pegawai yang memenuhi syarat yang diberhentikan selama dua tahun 
melaporkan menerima uang pesangon (Gambar 43). Dan dari keseluruhan yang 
menerima pesangon, 78.4 persen melaporkan tidak menerima pesangaon mereka secara 
penuh sebagaimana yang seharusnya mereka terima secara hukum. Beban pelanggaran 
tersebut ditanggung secara timpang oleh para pekerja, yang justru membutuhkan 
perlindungan lebih seperti perempuan, pekerja sementara, dan pegawai berupah rendah
 
 

                                                                  
15 Bagian ini mengambil dari Bab 4 dari Bank Dunia (2010), “Indonesia Jobs Report – Towards Better 

Jobs and Security for All”. Laporan Pekerjaan itu sempat diperlihatkan pada Triwulanan Ekonomi 
Indonesia edisi Desember 2009 (http://go.worldbank.org/4O9T604JF0). 

16 LP3E FE UNPAD dan GIAT (2004), “Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia: 
Berenang. Melawan Arus?", hal.18. Falkutas Ekonomi, Universitas Padjadjaran Bandung dan 
Proyek Growth through Investment, Agriculture and Trade (GIAT). 

17 Berdasarkan data peraturan khusus negara dari ILO (pangkalan data dalam jaringan LABORSTA, 
2008) mengenai jangka waktu kontrak sementara dan persyaratan berlakunya kontrak tersebut .  
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(Gambar 43).  Perusahaan – perusahaan kecil lebih cenderung menghindari peraturan 
yang ada karena mereka terlalu kecil untuk membentuk serikat pekerja dan tidak 
terditeksi dalam inspeksi ketenagakerjaan. 
 
Kondisi peraturan yang ada ini tidak hanya memperlemah perlindungan kepada pekerja 
tapi juga dapat mengancam proses penciptaan kerja, Tingginya tingkat pesangon 
Indonesia secara “de jure” merintangi investasi asing dan tidak mendorong para 
pengusaha untuk menciptakan bisnis-bisnis baru. Komunitas bisnis di Indonesia beberapa 
waktu lalu bahkan berpendapat bahwa pesangon yang berlebihan justru tak 
menguntungkan penciptaan kerja karena memperlemah iklim investasi dan tidak memacu 
penciptaan bisnis-bisnis baru. Untuk menghindari biaya-biaya pemecatan dan 
pengankatan bagi pegawai tetap, perusahaan-perusahaan makin bergantung pada 
penggunaan kontrak jangka tetap, termasuk di dalamnya para pegawai sementara dan 
pegawai outsource dimana keduanya kemungkinan besar tidak akan menerima pesangon 
maupun pensiun.  
 

Gambar 40: Biaya pemutusan dan pemindahan pegawai 
menjadi lebih mahal dengan UU Tenaga Kerja yang ada  
(jumlah uang pesangon yang diterima setelah tahun bekerja)

Gambar 41: Biaya pemberhentian karyawan di Indonesia 
relatif tinggi dibanding negara-negara di wilayah yang sama 
(biaya pemberhentian dalam jumlah minggu penghasilan) 

Bulan gaji yang dihitung 

 

Jumlah minggu 

Sumber: UNPAD/GIAT (2004). Kebijakan Perlindungan 
Tenaga Kerja di Indonesia: Berenang.Melawan Arus?",
hal.18.  

Sumber: Bank Dunia, Doing Business 2010. Rincian lebih 
lanjut lihat www.doingbusiness.org. 

 
Bukti internasional 
menunjukkan bahwa 
peraturan perburuhan 
yang kaku merintangi 
pertumbuhan lapangan 
kerja, memperburuk 
hasil pasar buruh bagi 
pekerja 

 Bukti empiris akan dampak nyata meningkatnya kekakuan penciptaan pekerjaan tidak 
tersedia di Indonesia karena data mengenai pesangon dan status kontrak tidak pernah 
dikumpulkan secara konsisten. Riset internasional, di lain pihak, secara konsisten 
menemukan bahwa negara-negara berkembang dengan peraturan tenaga kerja yang 
memberatkan juga mengalami lebih rendahnya tingkat investasi, produktivitas dan 
investasi dalam industri manufaktur.18 Aturan tenaga kerja yang kaku merintangi 
pertumbuhan pekerjaan dengan membatasi manfaat keterbukaan perdagangan dan tidak 
mendorong wirausahawan untuk memulai usaha baru. Hal ini memiliki dampak langsung 
yang negatif kepada para pekerja. Negara membangun yang memiliki peraturan tenaga 
kerja yang kaku lebih mungkin memiliki lebih rendahnya keturutsertaan (pekerja lelaki) di 
angkatan kerja, tingkat pekerjaan yang lebih rendah dan tingkat pengangguran yang 
tinggi – terutama di antara perempuan dan orang muda.  

 
 

                                                                  
18 Djankov, S. dan Ramalho, R. (2008), “Employment Laws in Developing Countries”. Bank Dunia.  
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Gambar 42: Peraturan pesangon tidak efektif dalam 
melindungi para pekerja 
(persentase pegawai yang menerima pesangon) 

Gambar 43: …terutama bagi mereka yang lebih 
membutuhkan perlindungan 
(pekerja yang memenuhi syarat yang melaporkan tidak 
menerima pesangon per kelompok, persen) 
Persen 

Sumber: Sakernas (2008) Sumber: Sakernas (2008) 

 
Upaya reformasi tenaga 
kerja harus menekankan 
pada menemukan solusi 
saling menguntungkan 
bagi perusahaan dan 
serikat pekerja, 
sementara memastikan 
bahwa pekerja yang 
lemah dilindungi dengan 
lebih baik 

 Terdapat kesempatan untuk menemukan solusi saling menguntungkan bagi pekerja dan 
pemberi kerja. Bagian ini menyajikan pilihan reformasi yang dapat dipertimbangkan dalam 
upaya mencapai kemufakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Pilihan reformasi 
disajikan tidak hanya dengan memikirkan pemberi kerja dan serikat pekerja, tetapi juga 
mempertimbangkan suara pekerja yang lemah yang tidak disertakan di dalam debat. 
Walaupun pekerja yang miskin dan berpenghasilan rendah – terutama mereka yang 
bekerja di perusahaan berukuran kecil – termasuk mereka yang paling lemah terhadap 
kejutan pemberhentian kerja, mereka juga paling tidak terlindung oleh sistem yang 
berlaku sekarang. Asosiasi pemberi kerja dan serikat mewakili anggota mereka di meja 
negosiasi, tetapi tidak otomatis mewakili pekerja tidak resmi dan karyawan tanpa kontrak 
yang akan memperoleh manfaat dari kebijakan yang memperluas penciptaan pekerjaan di 
sektor formil. 
 

Dengan negosiasi 
penawaran – 
menurunkan uang 
pesangon dengan 
memberikan tunjangan 
pengangguran – 
pemerintah dapat 
meningkatkan 
keluwesan pasar tenaga 
kerja sementara 
meningkatkan 
perlindungan pekerja 

 Pertama, menyederhanakan kerumitan hukum dari peraturan pesangon yang berlaku 
sekarang menyesuaikan tarif ke bawah akan menghantarkan Indonesia ke tingkat standar 
regional. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan keluwesan pasar tenaga kerja tetapi juga 
meningkatkan iklim investasi Indonesia dan daya saing globalnya. Bersamaan dengan itu, 
upaya harus dibuat untuk menyederhanakan perhitungan pesangon agar lebih mudah 
bagi karyawan untuk memahami apa yang berhak mereka terima dan lebih mudah bagi 
perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab pembayaran mereka.  
 
Dibutuhkan program-program pelengkap baru untuk memberikan perlindungan yang 
efektif bagi pekerja sektor formil yang menganggur sebagai pengimbang dari penurunan 
pesangon. Pergeseran menuju pendekatan pembayaran bulanan – dengan perusahaan-
perusahaan mengirimkan dana secara bulanan kepada suatu rekening yang dikelola 
secara terpusat dengan pengawasan pemerintah – akan meningkatkan tingkat perkiraan 
biaya tenaga kerja perusahaan tanpa mempengaruhi keputusan penerimaan dan 
pemberhentian pegawai. Hal itu juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan pemberi 
kerja, yang akan membantu menurunkan ketergantungan kepada Pengadilan Hubungan 
Industri yang sekarang dibanjiri dengan sengketa-sengketa pemberhentian pegawai.  Hal 
ini akan meringankan baik pemberi kerja maupun pekerja, yang menyadari bahwa proses 
pemutusan sengketa itu tidaklah murah dan menghabiskan waktu. 
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Beberapa  sistem 
tunjangan 
pengangguran patut 
dipertimbangkan dan 
dinilai untuk disertakan 
ke dalam sistem 
Jaminan Sosial Nasional 
di kemudian hari 

 Indonesia sudah siap untuk mengikuti contoh negara-negara berpenghasilan menengah 
lain yang telah menyelenggarakan sistem tunjangan pengangguran. Terdapat rangkaian 
pilihan reformasi yang dapat meningkatkan perkiraan biaya tenaga kerja dan memberikan 
kompensasi kepada pekerja dengan penurunan tingkat pesangon. Pilihan tersebut 
termasuk himpunan dana yang dapat ditarik oleh pegawai, sistem rekening pribadi 
pesangon, atau program bantuan penganggur tunjangan datar (Kotak 4: Pilihan 
Reformasi Pesangon ). Masing-masing pilihan memiliki keunggulan dan kelemahan, dan 
bervariasi dalam tingkat kerumitan kelembagaan yang dibutuhkan untuk mengelola 
program tersebut. 
 

  Proses reformasi dapat dimulai dengan memprakarsai penelitian analitis yang dibutuhkan 
untuk menemukan pilihan terbaik yang paling sesuai bagi Indonesia. Studi simulasi 
dibutuhkan untuk menilai dampak yang diantisipasi dari sistem alternatif dan kebutuhan 
dan keterlibatan kelembagaan yang berhubungan dengan masing-masing pilihan 
reformasi. Berdasarkan model yang paling sesuai, dibutuhkan suatu peta jalan reformasi 
untuk menetapkan landasan bagi sistem yang akan dating, yang harus terhubung dengan 
sistem Jaminan Sosial Nasonal (SJSN) seperti dinyatakan di dalam UU Jaminan Sosial 
(No. 41/2004). 
 

Kotak 4: Pilihan Reformasi Pesangon  
 
Opsi Satu: Dana Pesangon: Perusahaan menyetorkan pembayaran pesangon secara rutin ke dalam sebuah dana bersama 
yang dikelola oleh lembaga pemerintah pusat atau oleh perusahaan swasta. Pegawai yang diberhentikan menerima pesangon 
sesuai lamanya masa kerja. Dapat dibuat satu dana besama untuk satu perusahaan, atau satu dana bersama yang dapat 
dipakai oleh semua perusahaan yang berkontribusi. 
 
Opsi Kedua: Rekening individual: Pemberi kerja dan pegawai secara rutin menyetorkan kontribusi ke rekening individual yang 
dikelola dan disalurkan oleh lembaga pusat. Kontributor yang menganggur dapat menarik dana dari rekening mereka sendiri 
setelah status pengangguran terkonfirmasi. 
 
Opsi Ketiga: Bantuan pengangguran berupa tunjangan tetap: Menciptakan dana yang dapat ditarik oleh pekerja yang 
memenuhi syarat, yang sedang menganggur. Dana tersebut dikelola dan disalurkan oleh lembaga yang ditunjuk, bukan oleh 
pemberi kerja. Pekerja yang menganggur memperoleh tunjangan kecil untuk jangka waktu tertentu yang diambil dari dana 
bersama. Pekerja memenuhi syarat atau tidak ditentukan berdasarkan keaktifan mencari kerja dan ketersediaan pekerjaan yang 
cocok. Dimungkinkan untuk menguji terlebih dahulu (means test) apakah penghasilan keluarga membutuhkan bantuan 
pengangguran 

 
 
Sumber: Revenga dan Rigolini (2007) dan Vroman (2007).19 

 
Melunakkan kekakuan 
peraturan yang berlaku 
dapat membantu 
mendorong penciptaan 
pekerjaan di sektor 
formil, tetapi strategi 
pelengkap masih 
diperlukan 

 Walaupun dengan reformasi besar peraturan tenaga kerja, masih banyak pekerja yang 
bekerja tanpa kontrak resmi atau di sektor tidak resmi untuk jangka yang cukup lama. 
Karenanya, sementara reformasi peraturan memang dibutuhkan, hal itu tidaklah cukup 
untuk meningkatkan prospek bagi sebagian besar pekerja Indonesia. Sehingga 
dibutuhkan strategi tambahan untuk memberdayakan dan melindungi pekerja Indonesia 
yang lemah dan tidak disertakan, termasuk menyusun strategi pembangunan 
keterampilan yang menyeluruh dan merancang jaring pengaman yang efektif untuk 
melindungi pekerja yang lemah dari kejutan upah dan pekerjaan. Laporan Pekerjaan 
Indonesia terbitan Bank Dunia (2010) mencermati kinerja pasar tenaga kerja Indonesia 
selama dua puluh tahun terakhir dan membicarakan bagaimana reformasi peraturan, 
pembangunan keterampilan dan jaring pengaman dapat mendorong percepatan 
penciptaan pekerjaan sementara memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi seluruh 
pekerja. 
 
 
 

                                                                  
19 Lihat Revenga, A. dan Rigolini, J. (2007), “International Evidence on Severance Pay Reforms: 

Some Food for Thought for Indonesia’s Current Reform Proposal”, Bank Dunia, dan Vroman, W. 
(2007), “Reforming Social Protection for Workers in Indonesia”, Kantor Bank Dunia Jakarta. 



P e r k e m b a n g a n  T r i w u l a n a n  P e r e k o n o m i a n  
I n d o n e s i a  

M e l i h a t  k e  m a s a  d e p a n  

 

 
T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A    S e p t e m b e r  2 0 1 0

 51

3. Hasil-Hasil Pasar Tenaga Kerja, Pendidikan dan Pelatihan bagi Orang Muda di 
Indonesia 

Permintaan bagi pekerja 
terampil di Indonesia 
telah meningkat pada 
beberapa dekade terakhir 
tetapi terdapat 
ketidakcocokan dengan 
keahlian yang dimiliki 
pekerja-pekerja baru yang 
memasuki pasar tenaga 
kerja 

 Pertumbuhan dan prospek Indonesia yang menguat sangat memungkinkan untuk disertai 
dengan peningkatan permintaan tenaga kerja yang terampil dengan bergesernya produksi 
dari pertanian ke sektor manufaktur yang semakin canggih dan juga sektor jasa.
Bersamaan dengan itu tingkat pendidikan dari mereka yang lulus dari sekolah dan masuk 
ke pasar tenaga kerja juga telah meningkat. Akan tetapi, survei menunjukkan bahwa 
keahlian yang dimiliki oleh lulusan sekolah menengah tidak memenuhi harapan para 
pemberi kerja. Keprihatinan akan kualitas lulusan sekolah termasuk para lulusan dari jalur 
pendidikan menengah Umum dan Kejuruan. Memenuhi tantangan menyepadankan 
permintaan dan penawaran bidang keahlian merupakan bahan utama dalam 
meningkatkan hasil pasar tenaga kerja bagi orang muda Indonesia dan secara lebih 
umum meningkatkan produktivitas dalam ekonomi. 

a. Konteks Ekonomi: Pertumbuhan, Transformasi dan Permintaan akan Keahlian 

Pertumbuhan yang cepat 
dan pesatnya urbanisasi 
pada dua dekade terakhir 
meningkatkan pangsa 
PDB non pertanian 
secara signifikan 

 Selama dua dekade terakhir Indonesia telah mengalami pertumbuhan berkelanjutan yang 
cepat, secara signifikan meningkatkan pangsa PDB non pertanian walaupun sempat 
mengalami kemunduran yang berarti selama krisis keuangan tahun 1997. Pencapaian 
tersebut memang mengagumkan–PDB per kapita dalam hitungan riil meningkat 160 
persen dari tahun 1990 hingga 2008, dan pangsa pertanian dalam PDB menurun dari 20 
menjadi 13 persen di tahun 2006, walaupun kemudian tumbuh tipis ke sedikit di atas 14 
persen di tahun 2008 (Gambar 44). 
 
Gambar 44: Meningkatnya pendapatan riil di Indonesia juga diikuti dengan jatuhnya pangsa 
output pertanian 
(PDB per kapita dan pangsa pertanian dalam PDB, tahun 1990-2008) 

Sumber: Indikator Pembangunan Dunia (1990-2008). 
 

Jasa dan manufaktur 
merupakan sektor 
dengan kepadatan karya 
yang rendah tetapi 
pertumbuhan mereka 
diperkirakan akan 
menyebabkan permintaan 
berkelanjutan akan 
pekerja terampil 

 Lapangan kerja per sektor ekonomi mengikuti pola yang serupa dengan pangsa PDB, 
tetapi intensitas karya yang lebih rendah dalam sektor jasa dan manufaktur yang 
membutuhkan pendidikan tinggi telah menyebabkan lebih lambatnya penciptaan 
pekerjaan bagi orang muda yang terpelajar. Hampir 70 persen pekerja di sektor jasa yang 
diupah telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Pangsa di manufaktur 
lebih rendah – 40 persen – tetapi tetap masih dua kali lipat dari pangsa pertanian 
(berdasarkan data Sakernas tahun 1994-2007). Peningkatan peran sektor jasa di dalam 
ekonomi dan peningkatan kecanggihan sektor manufaktur diperkirakan akan 
menyebabkan permintaan berkelanjutan akan pekerja-pekerja terampil. Keseluruhan tren 
memperlihatkan kepastian akan permintaan yang berkelanjutan, dan bahkan meningkat, 
akan keterampilan di dalam ekonomi. 
 

Akan tetapi terdapat bukti 
bahwa penyatuan pekerja 
terdidik dengan pasar 
tenaga kerja menjadi  

 Pada tingkat ekonomi makro, terdapat bukti akan permintaan berkelanjutan bagi pekerja 
terampil tetapi terdapat tanda-tanda bahwa penyatuan pekerja terdidik dengan pasar 
tenaga kerja makin sulit dilakukan. Walaupun terdapat gelombang yang besar masuknya 
tenaga muda terdidik ke pasar tenaga kerja, kompensasi ke bidang pendidikan pada 
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makin sukar, walaupun 
dengan perluasan 
pendidikan 

umumnya tetap konstan selama dekade yang lalu, menunjukkan bahwa permintaan 
tenaga terdidik selama ini mampu menyerap peningkatan penawaran tanpa mengurangi 
kompensasi (Gambar 46). Akan tetapi, tampaknya pasokan pekerja-pekerja terdidik akan 
terus meningkat secara signifikan sejalan dengan perluasan pendidikan, sehingga 
sangatlah penting untuk memastikan bahwa lulusan-lulusan baru memiliki akses terhadap 
pekerjaan berkualitas yang baik. 
 

Gambar 45: Kompensasi kepada pendidikan tetap relatif 
datar pada dekade yang lalu 
(persentase premium upah terhadap pendidikan) 

Gambar 46: Pangsa pekerjaan terampil tetap konstan pada 
dekade yang lalu sejak meningkat di tahun 1990an 
(pekerjaan terampil, tidak terampil dan produksi terampil 
sebagai pangsa dari keseluruhan pekerjaan, 1994-2007) 

Sumber: Laporan Keahlian Indonesia tahun 2010, Sakernas 
1994-2007. 
Catatan: Hanya menyertakan pegawai yang menerima gaji. 

Sumber: Laporan Keahlian Indonesia dari Sakernas (2008).   
Catatan: Hanya menyertakan pegawai yang menerima gaji. 

 
Generasi yang lebih 
muda lebih terdidik dari 
sebelumnya, tetapi 
pangsa pekerjaan yang 
membutuhkan 
ketrampilan ketinggalan 
lajunya, yang 
mengakibatkan 
kesukaran dalam 
memasuki pasar tenaga 
kerja 

 Tiap tahun lebih dari 3,3 juta orang muda meninggalkan sistem pendidikan resmi dan 
masuk ke pasar tenaga kerja, dan generasi yang lebih muda memiliki pendidikan yang 
lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Di tahun 2008, proporsi peserta pasar tenaga 
kerja yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau lebih tinggi 
(yang dianggap sebagai “terampil”) melebihi 50 persen, menegaskan tren peningkatan 
pencapaian pendidikan di masyarakat. Akan tetapi, laju pangsa pekerjaan yang 
membutuhkan ketrampilan tidak secepat peningkatan dalam tingkat pendidikan. Pangsa 
pekerjaan yang dianggap sebagai “terampil” meningkat pada tahun 1990an tetapi secara 
umum terus bertahan konstan selama dekade yang lalu, mempertanyakan kemampuan 
pasar tenaga kerja untuk menyerap lulusan-lulusan baru tersebut pada tingkat yang 
sesuai dengan pendidikan mereka. Hal ini mengakibatkan tenaga kerja baru dengan 
kualifikasi yang melebihi syarat dan transisi yang sulit menuju pasar tenaga kerja, 
terutama bagi lulusan sekolah menengah atas yang merupakan pekerja dengan 
keterampilan yang paling rendah. 

b. Suatu Transisi yang Sulit Menuju Pasar Tenaga Kerja 

Tingkat pengangguran 
orang muda lebih tinggi 
dari tingkat 
pengangguran penduduk  

 Di Indonesia, tingkat pengangguran orang muda di kelompok umur 20 hingga 24 adalah 
dua setengah kali dari keseluruhan penduduk, dan lebih tinggi lagi bagi orang muda 
dengan pendidikan yang lebih tinggi, terutama lulusan sekolah menengah atas (Gambar 
47). Lebih dari 40 persen usia 15-24 tahun yang telah menyelesaikan sekolah menengah 
atas menganggur di pasar tenaga kerja, dan walaupun tingkat itu menurun bagi kelompok 
usia yang lebih tua, angkanya tidak menyatu dengan nilai rata-rata negara sampai 
mencapai kelompok usia 35-39 tahun. Daerah-daerah pedesaan, dengan pekerja yang 
lebih tidak terdidik dan pekerjaan kasar yang lebih banyak tersedia memiliki tingkat 
pengangguran yang lebih rendah; menekankan dikotomi yang ada tentang jenis-jenis 
pekerjaan di daerah pedesaan dan perkotaan di negara ini. 
 

Walaupun terdapat 
hubungan positif yang 
jelas antara pendidikan 

 Dalam hal jenis pekerjaan, terdapat hubungan positif yang jelas antara pendidikan dan 
formalitas, tetapi akses ke pekerjaan bergaji adalah sulit bagi lulusan sekolah menengah 
atas. Hanya 60 persen angkatan kerja lulusan sekolah menengah atas yang dapat 
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dan formalitas, akses 
terhadap pekerjaan 
bergaji lebih sulit bagi 
lulusan sekolah 
menengah pertama dan 
atas 

memiliki pekerjaan bergaji dan pangsa ini makin menurun sesuai dengan bertambahnya 
usia (Gambar 47). Tidak seperti pola pengangguran, prospek bagi pekerja lulusan 
sekolah menengah pertama atau lebih rendah sangat buruk dalam hal kualitas pekerjaan, 
dengan hanya sepertiga lulusan sekolah menengah pertama dari angkatan kerja yang 
memiliki pekerjaan bergaji (Gambar 48). Tapi sementara lulusan sekolah menengah atas 
bernasib lebih baik, secara rata-rata hanya sekitar 50 persen lulusan sekolah menengah 
atas memiliki pekerjaan bergaji. 
 

Gambar 47: Tingkat pengangguran per kelompok usia dan 
tingkat pendidikan 
(tingkat pengangguran sebagai persentase kelompok usia, 
tahun 2007) 

Gambar 48: Pangsa angkatan kerja dengan pekerjaan 
bergaji per kelompok usia dan tingkat pendidikan 
(persentase kelompok usia, tahun 2007) 

Sumber: Sakernas (2007) Sumber: Sakernas (2007) 
 

c. Pendidikan, Keterampilan dan Peserta Baru Pasar Tenaga Kerja Sekolah 
Menengah 

Tidak adanya akses 
terhadap informasi 
mengenai pasar tenaga 
kerja dapat merupakan 
alasan sulitnya transisi ke 
pekerjaan dan dapat 
mengakibatkan 
ketimpangan dalam hasil 
pasar tenaga kerja 

 Pangsa pekerja upahan dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas atau lebih 
tinggi telah tumbuh secara signifikan selama 15 tahun terakhir (dari 35 persen menjadi 
lebih dari 50 persen), tetapi pertumbuhan tersebut umumnya berlangsung di tahun 
1990an dan kemudian tetap konstan selama dekade yang lalu. Tidak adanya mekanisme 
untuk melakukan akses informasi mengenai pasar tenaga kerja, kompensasi dan jenis 
pekerjaan yang tersedia dapat berperan terhadap sulitnya transisi bekerja bagi para 
lulusan muda. Dengan meningkatnya pendidikan menengah atas, pelajar-pelajar baru 
yang menempuh sistem pendidikan tersebut lebih mungkin berasal dari latar belakang 
yang kurang menguntungkan dan dapat memiliki akses yang lebih sempit terhadap 
jaringan pekerjaan atau informasi mengenai kesempatan kerja dari rekan sejawatnya.
Karena tidak adanya mekanisme yang efisien untuk mendapatkan akses terhadap 
informasi tersebut, hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam hasil-hasil pasar 
tenaga kerja, walaupun seluruh lulusan memenuhi persyaratan keterampilan dari 
pekerjaan yang ada. Juga, perbedaan kompensasi yang diamati lewat pendidikan 
orangtua juga dapat mencerminkan perbedaan dalam kualitas pendidikan yang diterima 
oleh para pelajar. Sebagai gambaran, menurut PISA (Program untuk Pengukuran Pelajar 
Internasional), rata-rata keterampilan kognitif dalam matematika dan bahasa telah 
meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi terdapat perbedaan yang besar per 
karakteristik social-ekonomi, yang umumnya didorong oleh pendidikan orangtua. 
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Pemberi kerja prihatin 
akan kualitas lulusan dari 
sekolah menengah umum 
(SMA) dan kejuruan 
(SMK) 

 Hasil dari Survei Keterampilan 
Pemberi Kerja yang baru 
dilakukan menegaskan bahwa 
keterampilan lulusan sekolah 
menengah atas tidak memenuhi 
harapan pemberi kerja. 
Seperempat dari pegawai yang 
baru diterima dengan pendidikan 
sekolah menengah atas dianggap 
memiliki kualitas yang buruk atau 
sangat buruk (Gambar 49). Hanya 
7 persen dari mereka yang 
dianggap sangat baik, dan 
sebagian besar dari mereka 
dianggap “cukup”. Sementara 
pemberi kerja prihatin akan 
kualitas lulusan dari kedua jalur 
sekolah menengah, jenis 
keterampilan dan pekerjaan dari 
lulusan sangatlah bervariasi. 

Gambar 49: Pendapat pemberi kerja akan kualitas 
pekerja dengan pendidikan sekolah menengah atas 
(persentase responden) 

Sumber: Survei Keterampilan Pemberi Kerja (2008) 

 
Walaupun terdapat 
perbedaan antara 
keterampilan yang 
diberikan oleh kedua jalur 
pendidikan, tingkat 
pengangguran bagi 
lulusan SMA dan SMK 
yang baru dengan mereka 
yang tidak menikmati 
pendidikan yang lebih 
tinggi sangat serupa dan 
tinggi (30 persen) 

 Pada prinsipnya, jalur sekolah kejuruan (SMK) ditujukan kepada keterampilan untuk 
pekerjaan yang khusus, untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan kepada para 
lulusan untuk transisi yang cepat dan efektif ke dalam pasar tenaga kerja. Jalur umum 
(SMA) memberikan pendidikan yang lebih umum, yang digunakan sebagai dasar untuk 
pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian, pandangan umum adalah bahwa bila 
permintaan akan suatu keterampilan tertentu meningkat, lulusan SMK akan lebih cocok 
untuk pasar tenaga kerja pada tahun-tahun awal mereka. Akan tetapi, tingkat 
pengangguran lulusan SMA dan SMK yang baru berusia 20-24 tahun sangatlah tinggi (30 
persen), dengan lulusan SMK hanya sedikit lebih baik (Gambar 50). Pada keseluruhan 
penduduk, di masa lampau lulusan SMK memiliki tingkat pengangguran yang lebih 
rendah secara signifikan, tetapi sekarang telah menyamai tingkat pengangguran lulusan 
SMA. 
 

Membandingkan hasil-
hasil pasar tenaga kerja 
untuk kedua jalur 
pendidikan menunjuk 
pada perlunya 
peningkatan kualitas 
kedua jalur tersebut dan 
memperhatikan 
pemerataan dalam 
pemberian akses 

 Dalam hal pendapatan, terdapat sedikit tingkat upah yang lebih tinggi bagi jalur umum, 
terutama bila mempertimbangkan tingkat transisi yang lebih tinggi ke pendidikan yang 
lebih tinggi.  Tingkat transisi ke pendidikan yang lebih tinggi lebih besar bagi jalur SMA 
umum dibanding lulusan sekolah kejuruan (30 persen dibanding 15 persen), yang, apabila 
digabungkan dengan kompensasi yang sangat tinggi dari pendidikan yang lebih tinggi, 
mengakibatkan penyesuaian gaji yang lebih tinggi bagi lulusan SMA. Juga terdapat 
pengurangan yang besar bagi sekolah kejuruan bagi lelaki, terutama mereka yang 
memiliki kemampuan yang rendah (seperti diukur dengan nilai ujian), yang makin 
membesar pada beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut, lebih kecilnya upah bagi lulusan 
lelaki dari sekolah kejuruan makin memburuk pada beberapa tahun terakhir, menunjukkan 
penurunan kualitas lulusan atau makin berkurangnya permintaan akan keterampilan 
mereka.  
 
Perbandingan hasil-hasil pasar tenaga kerja dari kedua jalur tidak mendorong perluasan 
drastis yang diarahkan dari penerimaan pelajar sekolah kejuruan, menunjukkan bahwa 
prioritas sebaiknya ditekankan pada peningkatan kualitas kedua jalur dan memberi 
perhatian khusus kepada pemerataan pemberian akses.  
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sangat 
baik

Cukup

Kurang

Sangat 
kurang

Rata-rata 
menengah

atas

SMA SMK



P e r k e m b a n g a n  T r i w u l a n a n  P e r e k o n o m i a n  
I n d o n e s i a  

M e l i h a t  k e  m a s a  d e p a n  

 

 
T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A    S e p t e m b e r  2 0 1 0

 55

Gambar 50: Tingkat pengangguran bagi lulusan SMA dan SMK, usia 20-24 (1991-2007) 
(tingkat pengangguran sebagai persentase jumlah lulusan dari jalur pendidikan) 

Sumber: Sakernas (1991-2007) 
 

Keterampilan kognitif 
lebih berarti dibanding 
jalur pendidikan untuk 
pendapatan di kemudian 
hari 

 Keterampilan kognitif lebih berarti dibanding jalur pendidikan bagi pendapatan di 
kemudian hari, dan keterampilan kognitif yang lebih baik dikaitkan dengan upah yang 
lebih tinggi–terlebih lagi bagi lulusan jalur umum. Ujian akhir sekolah menengah pertama 
merupakan petunjuk yang baik akan pendapatan di kemudian hari, yang menyiratkan 
bahwa dasar pengetahuan yang kuat dalam keterampilan kognitif umum sangatlah 
penting bagi keberhasilan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pada akhirnya di 
pasar tenaga kerja. Karena keterampilan kognitif umumnya berkaitan dengan karakteristik 
social-ekonomi dan juga mempengaruhi jalur pendidikan masa depan (keterampilan 
kognitif yang lebih baik lebih mungkin memilih jalur umum), ketimpangan dalam 
keterampilan kognitif yang terlihat dalam nilai PISA harus ditangani melalui intervensi 
khusus yang menargetkan pelajar dan sekolah dengan prestasi rendah pada kelas-kelas 
awal.  
 

Pemberi kerja 
mengeluhkan tidak 
cukupnya keterampilan 
umum seperti 
keterampilan berpikir dan 
berperilaku 

 Sejalan dengan pengamatan pendapatan, pemberi kerja menilai keterampilan membaca 
dan matematika dasar sebagai sangat penting, tetapi mengeluhkan rendahnya 
keterampilan umum, yang dapat menjadi penyebab sulitnya transisi menuju pasar tenaga 
kerja. Keterampilan dasar sangat diminati, terutama matematika dasar dan membaca, 
berpikir dan keterampilan perilaku, yang merupakan landasan pendidikan umum. Hanya 
sedikit pemberi kerja yang memandang bahwa pekerja mereka memiliki kekosongan yang 
signifikan dalam keterampilan dasar mereka. Akan tetapi 40 persen pemberi kerja 
memandang pegawai mereka tidak cukup memiliki keterampilan perilaku dan berpikir, 
yang mengarah pada kebutuhan memperkuat keterampilan umum/kehidupan bagi lulusan 
Indonesia. Keterampilan kejuruan yang berguna antar pekerjaan seperti kemampuan 
komputer dan pengetahuan bahasa Inggris juga dicatat sebagai kekurangan yang penting 
dalam keterampilan pegawai.  
 

Sektor swasta harus 
mengambil bagian dalam 
pemberian keterampilan 
yang khusus untuk suatu 
pekerjaan 

 Sementara keterampilan yang berguna antar pekerjaan seharusnya menjadi bagian dari 
kurikulum sekolah kejuruan, sektor pendidikan tidak dapat mencoba menyertakan seluruh 
keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan seluruh pekerjaan pada sektor produktif.
Perusahaan-perusahaan swasta harus turut serta dalam memberikan keterampilan yang 
khusus untuk suatu pekerjaan, baik melalui pelatihan langsung di pekerjaan maupun 
menyewa suatu lembaga untuk memberikan pelatihan bagi pegawai mereka. Sangatlah 
jelas dari survei pemberi kerja bahwa sektor produktif lebih menghargai pelatihan kerja 
langsung dibanding pelatihan teoritis, yang sulit beradaptasi secepat pergeseran 
permintaan yang berlangsung di pasar. 
 

Pelatihan kejuruan non 
formil dapat membantu 
memangkas 
ketidakcocokan antara 
permintaan dan 
penawaran keterampilan 

 Suatu sistem yang kuat dari pelatihan kejuruan non formil akan memenuhi dua tujuan:
memberikan keterampilan nyata kepada pekerja tidak terampil dan memenuhi 
peningkatan permintaan akan pelatihan khusus sektor/industri bagi mereka yang telah 
menyelesaikan pendidikan formil. Akan tetapi, efektivitas sistem tersebut bergantung 
pada kualitas pelatihan yang diberikan, keterkaitan yang penting dengan sektor produktif, 
dan, idealnya, beberapa bentuk interaksi dengan sektor pendidikan formil yang 
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memungkinkan pelajar putus sekolah untuk kembali ke jalur pendidikan formil setelah 
menyelesaikan pendidikan kemampuan dasar. Standar-standar bagi kursus dan pemberi 
pelatihan yang berbeda tidak dirancang dan sistem penjaminan mutu masih berada di 
tahap yang sangat awal. Sumber-sumber daya yang dicurahkan kepada pelatihan masih 
tidak mencukupi dan koordinasi antar lembaga masih terbatas. 
 

4. Evaluasi dampak akhir PNPM Generasi – temuan awal  

Pemerintah Indonesia 
meluncurkan dua proyek 
besar program 
percontohan bantuan 
langsung tunai bersyarat 
di tahun 2007… 

 Di tahun 2007, Pemerintah Indonesia meluncurkan dua proyek percontohan Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) bersyarat berukuran besar dengan pendekatan yang berbeda:
suatu bantuan langsung tunai ke rumah tangga, dan suatu skema insentif dana hibah bagi 
kalangan masyarakat. Kedua proyek percontohan tersebut dimulai pada enam propinsi.
Proyek tersebut dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama, sejalan 
dengan prioritas Pemerintah Indonesia dan Millennium Development Goal: untuk 
memangkas kemiskinan, angka kematian ibu dan anak, dan untuk memastikan cakupan 
universal  pendidikan dasar. 
 

…salah satunya adalah 
PNPM Generasi Sehat 
dan Cerdas, suatu skema 
bantuan langsung 
masyarakat yang 
menekankan pada 
pendidikan dan 
kesehatan 

 Skema bantuan langsung 
masyarakat PNPM Generasi Sehat 
dan Cerdas, bertujuan untuk 
meningkatkan dua belas indikator 
dasar pendidikan dan kesehatan 
(Lihat Kotak 5). Dengan 
menerapkan prinsip-prinsip 
pembangunan yang berdasar 
masyarakat, komunitas, dengan 
bantuan fasilitator terlatih, 
menentukan cara penggunaan dana 
hibah terbaik  untuk mencapai 
sasaran-sasaran pendidikan dan 
kesehatan.  PNPM Generasi kini 
diterapkan di 178 kecamatan di lima 
propinsi sebagai bagian dari 
program pengentasan kemiskinan 
utama Pemerintah, Program 
Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM- Mandiri). 

 Kotak 5: Indikator sasaran PNPM Generasi  
Kesehatan

1. Empat kunjungan pemeriksaan kesehatan 
pra-kelahiran untuk wanita hamil 

2. Pemberian tablet zat besi selama kehamilan 
3. Bantuan persalinan oleh tenaga terlatih 
4. Dua kunjungan kesehatan pasca persalinan 
5. Imunisasi anak yang lengkap  
6. Peningkatan bulanan berat bayi  
7. Pengukuran berat secara berkala untuk 

anak-anak berusia di bawah lima tahun  
8. Vitamin A dua kali setahun bagi anak di 

bawah lima tahun  
Pendidikan 

9. Pendidikan sekolah dasar bagi seluruh anak 
berusia 6 sampai 12 tahun 

10. Tingkat kehadiran minimum sebesar 85% 
bagi semua anak usia sekolah dasar  

11. Pendidikan sekolah menengah pertama bagi 
seluruh anak berusia 13 sampai 15 tahun 

12. Tingkat kehadiran minimum sebesar 85% 
bagi semua anak usia sekolah menengah 
pertama

 
 

Insentif berdasarkan 
kinerja yang lalu 
digunakan untuk 
mendorong pilihan 
masyarakat akan metode 
intervensi yang akan 
dibiayai oleh dana pusat 

 PNPM Generasi menggunakan ide insentif kinerja dari program-program BLT dan 
menerapkannya sedemikian rupa sehingga memberikan keleluasaan kepada masyarakat 
untuk menghadapi batasan permintaan atau penawaran, atau beberapa gabungan dari 
keduanya. Sebagai insentif bagi masyarakat agar focus pada pemilihan metode intervensi 
yang paling efektif, distribusi 20 persen dari dana hibah PNPM Generasi tingkat 
kecamatan untuk tahun berikutnya ditentukan oleh prestasi dari masing-masing dua belas 
indikator daerah tersebut.  
 

Survei telah digunakan 
untuk menilai dampak 
program percontohan 

 Survei evaluasi akhir PNPM Generasi mencermati dampak program tersebut setelah 
penerapan selama dua tahun dan juga pengaruh insentif masyarakat di dalam program 
tersebut. PNPM Generasi dirancang agar dapat dievaluasi secara ketat dengan pemilihan 
secara acak akan kecamatan yang akan menerima Generasi dan yang akan tetap 
menjadi kelompok pengendali. Dampak insentif masyarakat juga dapat dinilai dengan 
membandingkan dua versi dari PNPM Generasi: versi yang menerima insentif dan yang 
tidak menerima insentif yang tidak mengaitkan prestasi daerah dengan distribusi dana.
Survei garis belakang dilaksanakan pada bulan Juni–September 2007, diikuti dengan 
survei evaluasi sementara di bulan Oktober–Desember 2008, dan survei evaluasi akhir di 
bulan Oktober–Desember 2009, setelah program beroperasi selama 27-30 bulan. 
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Generasi menunjukkan 
dampak positif yang 
secara statistik signifikan 
pada 12 indikator 
pendidikan dan 
kesehatan yang dituju 

 Evaluasi dampak akhir menemukan bahwa PNPM Generasi menunjukkan dampak positif 
yang berarti secara statistik pada 12 indikator yang ditujukan. Peningkatan terkuat di 
antara indikator kesehatan adalah frekuensi pengukuran berat anak-anak. Program 
tersebut juga meningkatkan jumlah suplemen zat besi yang diterima oleh ibu hamil 
melalui kunjungan kesehatan masa kehamilan. Peningkatan tersebut didukung oleh 
besarnya peningkatan partisipasi ibu dan anak dalam kegiatan Posyandu untuk menerima 
layanan kesehatan ibu, anak yang baru lahir dan kesehatan anak. Indikator kesehatan 
juga meningkat pada evaluasi akhir, mengubah arah tidak ada dampak atau dampak 
negatif yang ditemukan pada evaluasi sementara, terutama pada tumbuhnya tingkat 
partisipasi sekolah di antara kelompok usia sekolah dasar.  
 

…terutama dalam 
hubungannya dengan 
buruknya gizi masa 
kanak-kanak 

 Dampak jangka panjang utama adalah penurunan tingkat kekurangan gizi anak. Secara 
rata-rata, selama dua tahun penerapan, kekurangan gizi anak terpangkas sebesar 2 poin 
persentase, atau penurunan sekitar 10 persen dari tingkat garis belakang. Penurunan 
kekurangan gizi ini berlangsung lebih kuat di daerah-daerah dengan tingkat kekurangan 
gizi yang lebih tinggi sebelum penerapan proyek, terutama di Propinsi Nusa Tenggara 
Timur (NTT).  Akan tetapi tidak terdapat bukti membaiknya tingkat kematian bayi dan 
anak. Walaupun terdapat penurunan tingkat kematian bayi dan anak pada evaluasi 
sementara, laju penurunan serupa tidak bertahan hingga waktu evaluasi akhir.  
 

Dampak Generasi sangat 
jelas terlihat pada daerah-
daerah dengan indikator 
garis bawah pendidikan 
dan kesehatan yang 
rendah 

 Dampak Generasi sangat jelas terlihat pada daerah-daerah dengan indikator garis bawah 
pendidikan dan kesehatan yang rendah Rendahnya tingkat indikator pendidikan dan 
kesehatan sebelum proyek dimulai menyiratkan lebih banyaknya ruang untuk 
peningkatan. Dampak yang lebih besar di daerah-daerah dengan nilai-nilai garis belakang 
yang lebih rendah lebih terlihat nyata pada survei evaluasi akhir dibanding pada survei 
sementara, dengan peningkatan yang lebih kuat ditemukan pada indikator-indikator 
pendidikan di daerah-daerah tersebut. Akan tetapi peningkatan indikator pendidikan dan 
kesehatan di daerah-daerah dengan cakupan garis belakang rendah tersebut tampaknya 
tidak menyebabkan peningkatan hasil-hasil pendidikan dan kesehatan jangka panjang di 
daerah-daerah tersebut. Selain itu, dampak lebih besar yang dinyatakan oleh indikator 
pendidikan dan kesehatan tidak hanya berhubungan dengan tingkat kemiskinan sebelum 
proyek, tetapi didorong oleh tingkat indikator pendidikan dan kesehatan di daerah 
tersebut. 
 

Penggunaan insentif 
meningkatkan efektivitas 
program dalam 
mendorong hasil di 
bidang kesehatan tetapi 
tidak di bidang 
pendidikan 

 Menetapkan persyaratan hibah sesuai prestasi meningkatkan efektivitas program di 
bidang kesehatan. Pada umumnya, kelompok yang menerima insentif berprestasi lebih 
baik dari kelompok yang tidak menerima insentif dalam meningkatkan indikator 
kesehatan, terutama dalam peningkatan layanan kesehatan pra-persalinan dan 
meningkatkan lingkup cakupan imunisasi anak. Akan tetapi kelompok yang menerima 
insentif tampaknya tidak menunjukkan prestasi yang lebih baik ataupun lebih buruk 
dibanding kelompok yang tidak menerima insentif dalam indikator kesehatan.
Keseluruhan hasil kinerja insentif masyarakat yang bervariasi dapat menunjukkan bahwa 
insentif memang efektif pada beberapa bidang di mana masyarakat memegang kendali 
yang lebih besar untuk peningkatan, tetapi tidak efektif di bidang yang lain. 
 

Peningkatan berikutnya 
harus mengutamakan 
daerah-daerah dengan 
indikator pendidikan dan 
kesehatan yang rendah 
 
 
 
 
…yang membutuhkan 
koordinasi yang lebih erat 
dengan departemen yang 
bersangkutan 
 

 Temuan-temuan dari evaluasi dampak menunjukkan daerah-daerah di mana kebijakan 
dapat disesuaikan atau diubah agar dapat meraih prestasi yang lebih baik. Pertama, 
seperti telah disinggung, hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa Generasi memiliki 
dampak yang kuat pada daerah-daerah dengan indikator pendidikan dan kesehatan yang 
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan selanjutnya dari penerapan Generasi 
harus mendahulukan daerah-daerah yang menunjukkan indikator yang tertinggal yang 
tidak selalu merupakan daerah-daerah yang dikenal sebagai daerah miskin.  
 
Kedua, walaupun Generasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja di daerah-
daerah tertinggal melalui mobilisasi masyarakat dan kemitraan yang erat dengan pemberi 
layanan pendidikan dan kesehatan setempat, perluasan ke daerah-daerah yang lebih 
tertinggal akan menghadapi tantangan-tantangan. Secara khususnya akan membutuhkan 
koordinasi yang lebih kuat dengan Departemen Kesehatan dan Pendidikan. 
 

Penggunaan indikator 
merupakan mekanisme 
yang efektif dalam proses 

 Mekanisme perencanaan, penujuan dan penyampaian PNPM dapat digunakan untuk 
bantuan setempat dalam bentuk lain. Generasi membuktikan bahwa masyarakat dapat 
memahami, menerima dan bekerja secara efektif untuk meningkatkan sasaran-sasaran 
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pengembangan 
masyarakat, dan juga 
berpotensi sebagai 
pengidentifikasi  
permasalahan strategis 
lainnya 

yang diberikah oleh proyek. Memberikan indikator sasaran kepada masyarakat di dalam 
kerangka PNPM merupakan mekanisme penyampaian yang efektif bagi Pemerintah untuk 
mengarahkan pembangunan masyarakat. Indikator sasaran harus relevan terhadap 
masyarakat tetapi juga mencerminkan prioritas pembangunan Pemerintah. Walaupun 
memang penting untuk tidak terlalu banyak membebani proyek, penambahan terhadap 
indikator sasaran yang telah ada akan memungkinkan Generasi untuk memenuhi prioritas 
pembangunan pemerintah lainnya seperti pengembangan usia awal atau pendidikan yang 
lebih tinggi. 
 

Evaluasi lanjutan 
dibutuhkan untuk 
mengawasi dampak 
jangka panjang dari 
proyek 

 Akhirnya, penerapan proyek selama dua tahun adalah jangka waktu yang sangat singkat 
bagi suatu proyek pembangunan untuk menunjukkan dampak yang cukup berarti.
Pengaturan proyek Generasi yang ada sekarang memberikan ruang bagi evaluasi yang 
akan datang (seperti 5 tahun sejak penerapan proyek) jika pengacakan yang kini 
berlangsung tetap diteruskan. Jika pemerintah mempertimbangkan untuk mengukur 
dampak jangka panjang dari Generasi, maka suatu perencanaan dibutuhkan pada saat ini 
untuk memastikan bahwa daerah kendali dipertahankan untuk evaluasi yang akan 
datang. 
 

5. Terkonsentrasi, sedikit berkembang dan terbatas: Pembangunan ekonomi 
regional dan pedesaan di Indonesia 

Urbanisasi yang 
terkonsentrasi secara 
geografis dan 
pembangunan ekonomi 
bertautan dengan erat 

 Selama dua dekade yang lalu, minat akan ekonomi geografis bangkit kembali. Peneliti 
kebijakan pada negara-negara membangun dan maju telah meluncurkan suatu jajaran 
penelitian yang meneliti hubungan antara urbanisasi, pembangunan ekonomi dan 
geografi.20 Urbanisasi yang terkonsentrasi secara geografis dan pembangunan ekonomi 
berjalan bersama-sama (Gambar 53). Pertumbuhan Indonesia pada beberapa dekade 
terakhir juga telah diikuti dengan meningkatnya urbanisasi (Gambar 52). Seperti 
dinyatakan oleh Bank Dunia dalam Laporan Pembangunan Dunia tahun 2009: “Tidak ada 
negara yang berkembang menjadi negara berpenghasilan menengah tanpa industrialisasi 
dan urbanisasi. Tidak ada yang tumbuh menjadi berpendapatan tinggi tanpa kota-kota 
yang hidup”. Tingginya kepadatan penduduk, dan akses ke input produksi yang efisien 
dan rendah biaya telah memungkinkan suatu ekonomi untuk berubah dari berdasarkan 
pertanian menjadi berdasarkan industrialisasi dan kegiatan pelayanan. Wilayah-wilayah di 
dalam negara yang dapat dengan sukses mengelola transisi dari pedesaan ke perkotaan 
akan dapat menumbuhkan ekonomi mereka dengan cepat, meningkatkan pendapatan 
dan meninggikan standar kehidupan. Mereka yang tidak dapat melakukannya, umumnya 
tertinggal secara ekonomi dan sosial.  
 

Gambar 51: Urbanisasi dan pembangunan ekonomi 
berkembang bersama-sama 
(persentase penduduk kota dan PDB per kapita lintas negara, 
2005, PPP) 

Gambar 52: …Indonesia juga mengikuti tren ini 
 
(persentase penduduk kota dan PDB riil per kapita, tahun 
1960-2007, Indonesia, PPP, harga 2005) 

Persen Persen 

Sumber: UN DESA, World Population Prospects, 2009 
Garis adalah penyesuaian regresi dari proporsi populasi   

Sumber: UN DESA, World Population Prospects 2009, Penn 
World Tables 

                                                                  
20 Lihat, sebagai contoh, Laporan Pembangunan Dunia tahun 2009 terbitan Bank Dunia: Reshaping 

Economic Geography, tersedia di www.worldbank.org/wdr2009. 
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Menghadapi tantangan 
kebijakan urbanisasi 
dapat melibatkan fokus 
terhadap ‘orang’ atau 
‘tempat’ 

 Pola pembangunan ekonomi yang tidak merata lintas daerah-daerah geografis telah 
menyebabkan tantangan kebijakan selama beberapa dekade bagi pemerintah. Banyak 
negara telah secara agresif meruntukan berbagai kebijakan untuk mendorong 
pertumbuhan tata ruang yang lebih inklusif dan merata pada lintas daerah pemerintahan 
mereka. Diantaranya termasuk, sebagai contoh, upaya untuk mengendalikan migrasi, 
pendirian kutub-kutub pertumbuhan, insentif keuangan untuk mendorong perusahaan-
perusahaan untuk bertempat di daerah-daerah tertinggal, pembentukan zona ekonomi, 
atau pembangunan kota-kota baru.  
 
Dampak dari keseluruhan upaya-upaya tersebut sangatlah berbeda-beda. Berdasarkan 
penekanan mereka, terdapat dua cara untuk mengelompokkan kebijakan pembangunan 
wilayah. Satu adalah pada kesejahteraan “masyarakat” – penggunaan instrumen 
kebijakan pada bidang-bidang seperti pendidikan dan pengembangan sumber daya 
manusia sebagai modal, atau mendorong penggunaan tenaga kerja dan migrasi. Yang 
lain adalah dengan membangun kesejahteraan “tempat” dengan menggunakan sumber 
daya yang terbatas untuk membangun daerah-daerah tertinggal.  
 

Indonesia telah 
mengalami urbanisasi 
yang cepat selama 40 
tahun terakhir, dengan 
dua per tiga jumlah 
penduduknya yang 
diproyeksikan akan 
tinggal di daerah 
perkotaan pada tahun 
2050 

 Indonesia telah mengalami 
urbanisasi yang cepat selama 
40 tahun terakhir, dan berada 
pada jalur untuk bergabung 
dengan “kelompok 
perkotaan”—negara-negara 
yang sebagian besar 
penduduknya tinggal di 
daerah perkotaan–pada tahun 
2025. Persatuan Bangsa-
Bangsa memperkirakan 
bahwa pada tahun 2050, dua 
per tiga dari penduduk 
Indonesia akan tinggal di 
daerah perkotaan, dan antara 
tahun 2025 dan 2030, nilai 
absolut jumlah penduduk 
pedesaan Indonesia akan 
mulai menurun. 

 

Gambar 53: Proyeksi penduduk perkotaan dan pedesaan 
PBB untuk Indonesia, tahun 2010-2050 
 

Juta 

Sumber: UN DESA, World Population Prospects, 2009 

 
Urbanisasi dapat 
mendorong pertumbuhan 
melalui aglomerasi 
ekonomi 

 Secara keseluruhan, penyusun kebijakan Indonesia seharusnya tidak perlu prihatin akan 
meningkatnya urbanisasi. Terdapat bukti yang kuat bahwa urbanisasi akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan penggerombolan/ aglomerasi ekonomi-
ekonomi. Banyak penyusun kebijakan yang prihatin akan dominannya DKI Jakarta (DKI).
Tetapi walaupun memang cukup besar, proyeksi penduduk DKI dan kota-kota besar 
lainnya antara tahun 2010 dan 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan 
penduduk akan berlangsung di kota-kota sekunder dan yang berukuran lebih kecil (Tabel 
12). Walaupun Jakarta masih tetap diperkirakan akan tumbuh, proporsi relatifnya dari 
jumlah penduduk perkotaan akan menurun karena lebih cepatnya pertumbuhan kota-kota 
yang lebih kecil. Aglomerasi menengah besar juga akan bertumbuh secara lambat dan 
porsi jumlah penduduk perkotaan mereka akan sedikit menurun atau tetap bertahan 
stabil. Tren yang patut dicatat adalah bahwa kota-kota yang lebih kecil akan berisi hampir 
83,2 persen dari jumlah penduduk perkotaan, naik dari 81,7 persen di tahun 2010. Ini 
berarti bahwa sementara urbanisasi akan terus berlangsung di Indonesia, penekanannya 
akan menyebar ke pusat-pusat lainnya.  
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Tabel 12: Penyebaran urbanisasi Indonesia 
(proyeksi penduduk dan persentase jumlah penduduk perkotaan) 

 Penduduk  Persen Jumlah Penduduk Perkotaan 
Kota 2010 2015 2020 2025  2010 2015 2020 2025 

Jakarta 9.210 9.709 10.256 10.850  8,90% 8,70% 8,40% 8,10% 

Surabaya 2.509 2.576 2.738 2.923  2,40% 2,30% 2,20% 2,20% 

Bandung 2.412 2.568 2.739 2.925  2,30% 2,30% 2,20% 2,20% 

Medan 2.131 2.266 2.419 2.586  2,10% 2,00% 2,00% 1,90% 

Semarang 1.296 1.334 1.424 1.528  1,30% 1,20% 1,20% 1,10% 

Makassar 1.294 1.409 1.512 1.621  1,30% 1,30% 1,20% 1,20% 

Kota lain 84.108 92.367 101.169 110.986  81,70% 82,30% 82,80% 83,20% 

Jumlah 
Perkotaan 102.960 112.229 122.257 133.419  100% 100% 100% 100% 

 

Sumber: UN DESA, World Population Prospects, 2009 
 

Peningkatan 
perhubungan adalah 
kunci untuk mendorong 
pembangunan yang 
inklusif dengan 
membentuk kembali 
geografi ekonomi tanpa 
melawan pemusatan 
ekonomi 

 Pengalaman negara-negara yang berhasil menunjukkan bahwa pembangunan yang 
inklusif adalah tentang membentuk kembali geografi ekonomi tanpa melawan pemusatan 
ekonomi. Dari sudut pandang kebijakan, cukup beralasan untuk mengaitkan daerah-
daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan menengah dan besar untuk 
meningkatkan permintaan dan untuk menarik industri-industri yang lebih tidak bergantung 
kepada ekonomi aglomerasi dan setempat seperti pertanian, pengolahan hasil pertanian, 
dan manufaktur padat karya. Jika terdapat perhubungan yang efisien, industri-industri 
dengan output siklus produk yang matang tampaknya akan dapat tertarik ke daerah-
daerah dengan biaya buruh dan biaya-biaya input lain yang rendah. Di beberapa daerah, 
aglomerasi kegiatan dapat akhirnya terbentuk, yang akan menyebabkan penciptaan 
kutub-kutub pertumbuhan mereka sendiri (yang lebih kecil) di daerah-daerah tertinggal. 
 

Ekonomi-ekonomi daerah 
perkotaan berukuran 
kecil dan menengah di 
Indonesia telah 
bertumbuh lebih cepat 
dibanding kota-kota yang 
lebih besar 

 Tren output antara 
tahun 1993-2006 juga 
menunjukkan bukti 
penyebaran produksi 
melalui “desentralisasi 
pemusatan” kegiatan 
ekonomi (Banyak 
kegiatan industri, 
seperti manufaktur 
dan produksi makanan 
dan minuman, telah 
mulai mengalami 
desentralisasi. 
Sementara bagian 
produk daerah bruto 
non migas sebagai 
persentase dari jumlah 
nasional untuk 
Jakarta, Balikpapan 
dan Manado tetap konstan, terdapat sedikit kenaikan di Surabaya, kenaikan yang cukup 
berarti di bagian Medan, Bandung dan Semarang, dan penurunan di Denpasar dan 
Makassar. Akan tetapi, tren yang paling jelas terlihat adalah peningkatan jumlah bagian 
output yang besar yang diperlihatkan oleh daerah-daerah perkotaan berukuran kecil dan 
menengah. Ekonomi kota-kota tersebut telah tumbuh lebih cepat dari aglomerasi besar 
dan bagian mereka telah meningkat dari 8,7 menjadi 11,3 persen selama periode 1993-
2006. Yang juga mencolok adalah tren penurunan output ekonomi daerah pedesaan, 
yang bagiannya turun dari 48,8 menjadi 44,8 persen pada periode yang sama. Pola ini 
konsisten dengan tren di negara-negara lain.). Walau sementara Jakarta dan Jawa masih 
tetap dominan dalam hal output ekonomi, tren ekonomi dan demografis mengarah kepada 
perluasan daerah perkotaan di Indonesia. 
 

Banyak kegiatan industri, seperti manufaktur dan produksi makanan dan minuman, telah 
mulai mengalami desentralisasi. Sementara bagian produk daerah bruto non migas 

Tabel 13: Distribusi PDB regional per aglomerasi perkotaan utama, 
daerah lain dan daerah perkotaan, tahun 1993-2006 
(persen PDB non migas) 
 

 Aglomerasi Metropolitan 1993 1999 2003 2006 
 Jakarta (Jabodetabek) 25,1 26,1 26,3 25,5 
 Surabaya (Gerbangkertosusila) 6,9 6,7 6,8 7,1 
 Medan (Mebidangro) 2,5 2,1 2,8 3 
 Bandung (Bandung Raya) 1,7 1,5 2 2,2 
 Semarang (Kedungsepur) 1,5 1,5 2 1,9 
 Denpasar (Sarbagita) 0,9 0,7 0,6 0,6 
 Kota Balikpapan/ Samarinda/ 

Bontang
2,3 2,6 2,3 2,5 

 Kota Manado/Bitung 0,3 0,3 0,3 0,3 
 Makassar (Maminasata) 1,1 1,9 1,9 0,9 
 Perkotaan lain 8,7 8,9 10,3 11,3 
 Pedesaan 48,8 47,7 44,6 44,8 
 Jumlah 100 100 100 100 

 

 
Sumber dan catatan: Perhitungan Bank Dunia dan BPS 
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sebagai persentase dari jumlah nasional untuk Jakarta, Balikpapan dan Manado tetap 
konstan, terdapat sedikit kenaikan di Surabaya, kenaikan yang cukup berarti di bagian 
Medan, Bandung dan Semarang, dan penurunan di Denpasar dan Makassar. Akan tetapi, 
tren yang paling jelas terlihat adalah peningkatan jumlah bagian output yang besar yang 
diperlihatkan oleh daerah-daerah perkotaan berukuran kecil dan menengah. Ekonomi 
kota-kota tersebut telah tumbuh lebih cepat dari aglomerasi besar dan bagian mereka 
telah meningkat dari 8,7 menjadi 11,3 persen selama periode 1993-2006. Yang juga 
mencolok adalah tren penurunan output ekonomi daerah pedesaan, yang bagiannya turun 
dari 48,8 menjadi 44,8 persen pada periode yang sama. Pola ini konsisten dengan tren di 
negara-negara lain. 
 

Terdapat tantangan 
terhadap daya saing 
Indonesia termasuk 
jaringan transportasi 
dalam dan antar pulau  

 Akan tetapi, terdapat berbagai hambatan yang dapat menghambat daya saing ekonomi 
Indonesia. Menilik geografi kepulauan Indonesia yang rumit, perencanaan dan 
pembangunan wilayah merupakan suatu tantangan. Pengadaan perhubungan dan 
aksesibilitas yang efisien untuk pergerakan logistik, komersial dan demografis 
membutuhkan penyusunan jaringan transportasi dalam dan antar pulau yang luas. Akan 
tetapi, di daerah-daerah metropolitan besar di Indonesia, pergerakan terhambat oleh 
motorisasi yang cepat dan investasi sistem transportasi yang tidak memadai, terutama 
dalam angkutan massal. Hal ini juga dialami oleh jaringan transportasi antar kota dan 
antar pulau, bahkan di pulau Jawa sekalipun. Suatu rangkaian faktor-faktor telah 
menyebabkan keadaan ini, termasuk buruknya perencanaan dan pelaksanaan, dan tidak 
cukupnya investasi dalam sistem transportasi.  
 

… dan juga layanan 
infrastruktur lain seperti 
air, sampah, listrik, 
karena buruknya 
perencanaan dan 
rendahnya investasi 

 Selain itu, layanan infrastruktur lain juga tidak memadai. Banyak kota-kota besar di 
Indonesia tidak memiliki jaringan pasokan dan distribusi air bersih, dan pengolahan 
limbah cair yang sangat terbatas. Pembangkit listrik dan sistem transmisinya menghalangi 
pembangunan ekonomi di banyak daerah. Banyak kota-kota dan daerah pedesaan 
menghadapi risiko bencana alam yang cukup besar. Keterbatasan-keterbatasan tersebut 
memberi dampak buruk terhadap daya saing ekonomi dan menempatkan beban yang 
tidak semestinya bagi kaum miskin dan kelompok masyarakat lemah. Kurangnya 
investasi Pemerintah dalam infrastruktur merupakan hambatan yang menyeluruh. Saat 
ini, pemerintah nasional dan daerah menganggarkan kurang dari 4 persen dari produk 
domestik bruto wilayah bagi infrastruktur—hanya sekitar setengah dari yang diperlukan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat.  
 

…sementara pasar tanah 
perkotaan yang rumit 
merintangi pembentukan 
daerah-daerah industri  

 Pasar tanah perkotaan sangatlah rumit di Indonesia. Hal itu membuat kesulitan dalam 
pengumpulan tanah untuk daerah industri dan pusat komersial, membatasi kemampuan 
untuk mendorong pembentukan daerah gugus industri. Tidak adanya daerah gugus 
tersebut menghambat pertumbuhan, karena pemusatan ekonomi menjadi lemah atau 
tidak ada sama sekali.  
 

Tidak adanya 
perencanaan, penerapan 
dan koordinasi antar 
pemerintahan juga 
menyebabkan struktur 
tata ruang yang tidak 
efisien di kota-kota 
berukuran menengah dan 
besar 

 Akhirnya, kota-kota berukuran menengah dan besar terbentur oleh masalah struktur tata 
ruang yang tidak efisien. Sementara pemerintah pusat dan daerah menyiapkan rencana 
tata ruang, mereka tidak menerapkannya secara penuh dengan melakukan investasi 
dalam infrastruktur yang dibutuhkan atau menegakkan penerapan rencana tersebut 
melalui pengendalian pembangunan dan penetapan daerah. Dalam kasus-kasus di mana 
kota-kota menunggangi daerah atau propinsi, terdapat kurangnya koordinasi antar 
pemerintahan, walaupun terdapat undang-undang baru mengenai koordinasi 
perencanaan dan pengelolaan tata ruang.  
 

Aksesibilitas, 
infrastruktur, gugus 
industri, struktur tata 
ruang dan koordinasi 
antar pemerintahan 
merupakan kunci untuk 
mendorong daya saing 
dan pembangunan 
ekonomi 

 Kekuatan dorongan geografi ekonomi mengarah ke makin majunya peningkatan 
urbanisasi. Tantangan bagi Pemerintah adalah menempatkan kebijakan-kebijakan 
pembangunan ekonomi wilayah dan perkotaan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan 
mendorong pembangunan yang melibatkan. Hal itu mencakup masalah-masalah 
infrastruktur seperti meningkatkan aksesibilitas di dalam dan antara wilayah-wilayah 
perkotaan dan memperbaiki sistem infrastruktur daerah dan perkotaan (terutama 
transportasi, tenaga listrik, pasokan dan distribusi air, pengumpulan dan pengolahan 
limbah cair). Juga berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan lembaga-lembaga yang 
dapat mendorong pembentukan gugus industri dan pusat kegiatan ekonomi dan 
meningkatkan efisiensi struktur tata ruang dan pasar tanah daerah perkotaan. Pada 
akhirnya, karena sifat masalah pembangunan daerah dan perkotaan yang saling 
berkaitan lintas tingkat-tingkat yang berbeda dalam pemerintahan, kebijakan yang efektif 
akan membutuhkan peningkatan koordinasi antar pemerintahan. 
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LAMPIRAN: GAMBARAN EKONOMI INDONESIA 

Gambar 1:Pertumbuhan PDB 
(persen pertumbuhan) 

Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB (Pengeluaran) 
(pertumbuhan tahun-ke-tahun, penyesuaian musiman) 

 

*Rata-rata pertumbuhan triwulan-ke-triwulan antara triwulan 
1/2000 -triwulan 2/2010  
Sumber: BPS, penyesuaian musiman Bank Dunia 

Sumber: BPS lewat CEIC dan Bank Dunia 

Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB (Produksi) 
(pertumbuhan tahun-ke-tahun, penyesuaian musiman) 

Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan kendaraan bermotor
(tingkatan) 

 

Sumber: BPS lewat CEIC Sumber: CEIC 
Gambar 5: Indikator konsumen 
(indeks) 

Gambar 6: Indikator kegiatan industri 
(pertumbuhan tahun-ke-tahun) 

 

Sumber: BI lewat CEIC Sumber: CEIC 
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Gambar 7: Aliran perdagangan riil 
(pertumbuhan triwulan-ke-triwulan) 

Gambar 8: Neraca Pembayaran 
(miliar dolar Amerika) 

Sumber: CEIC Sumber: BPS dan Bank Dunia 
Gambar 9: Neraca pedagangan 
(nilai, miliar dolar Amerika) 

Gambar 10: Cadangan internasional 
(miliar dolar Amerika) 

Sumber: BPS dan Bank Dunia Sumber: BPS 
Gambar 11: Syarat perdagangan dan ekspor dan impor 
bulanan yang dikaitkan dengan indeks Fisher-Price 
(indeks) 

Gambar 12: Inflasi 
(bulan-ke-bulan & tahun-ke-tahun) 

Sumber: BPS dan Bank Dunia Sumber: BI dan BPS 
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Gambar 13: Rincian tingkat inflasi CPI bulanan 
(persentase kontribusi bulanan) 

Gambar 14: Inflasi di ekonomi negara tetangga 
(tahun-ke-tahun, Agustus 2010) 

Sumber: BPS, Bank Dunia Sumber: Badan-badan statistik nasional lewat CEIC  
Gambar 15: Simpanan bank pemerintah daerah sejak 
desentralisasi  
(triliun Rupiah) 

Gambar 16: Kemiskinan, pekerjaan sektor formal dan tingkat 
pengangguran 
(persen) 

Sumber: BI Sumber: BPS, Sakernas dan Bank Dunia 
Gambar 17: Indeks saham regional 
(harian, indeks) 

Gambar 18: Indeks luas dolar dan spot Rupiah 
(harian, indeks dan tingkat) 

Sumber: Bank Dunia dan CEIC Sumber: Bank Dunia dan CEIC 
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Gambar 19: Yield obligasi 5 tahunan mata uang lokal 
(harian, persen) 

Gambar 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dolar Amerika
(harian, basis poin) 

Sumber: Bank Dunia dan CEIC Sumber: Bank Dunia dan CEIC 
Gambar 21: Kredit internasional bank umum 
(bulanan, indeks) 

Gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan 
(bulanan, persen) 

Sumber: Bank Dunia dan CEIC Sumber: Bank Dunia dan BI 
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Table 14: Hasil dan perkiraan anggaran 
(triliun Rupiah) 
 

 
 
Catatan: *Ramalan penerimaan Bank Dunia disusun berdasarkan metodologi yang berbeda dengan Pemerintah untuk 
mendapatkan proyeksi bagi PDB nominal (lihat Bagian C dari Triwulanan edisi Juni 2010 untuk pembahasan lengkap) 
Sumber: DepKeu dan perkiraan Bank Dunia. 

 
Tabel 15: Neraca Pembayaran 
(miliar dolar Amerika) 

 
Sumber: BI dan BPS 

 

 
 

2008 2009 2010 (p) 2010 (p) 2011 (p)

Actual Actual
Semester I 

report
WB 

estimates*
Proposed 

budget

A. State revenues and grants 981.6 848.8 994.7 1,020.1 1,086.4
1. Tax revenues 658.7 619.9 738.9 747.5 839.5

o/w natural resources 327.5 317.6 360.9 370.0 414.5
      - Oil and gas 77.0 50.0 55.3 63.8 54.2
      - Non oil and gas 250.5 267.5 305.6 306.2 360.3

2. Non tax revenues 320.6 227.2 253.9 272.7 243.1
o/w natural resources 224.5 139.0 164.7 170.6 158.2

i. Oil and gas 211.6 125.8 151.5 155.3 145.3
ii. Non oil and gas 12.8 12.8 13.2 15.3 12.9

B. Expenditures 985.7 937.4 1,089.8 1,079.3 1,202.0
1. Central government 693.4 628.8 742.4 736.4 823.6
2. Transfers to the regions 292.4 308.6 347.4 342.9 378.4

C. Primary balance 84.3 5.2 5.7 35.9 0.7

D. SURPLUS / DEFICIT (4.1) (88.6) (95.1) (59.2) (115.7)
 (per cent of GDP) (0.1) (1.6) (1.5) (0.9) (1.7)

2010

2007 2008 2009 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Balance of Payments 12.7 -1.9 12.5 4.0 1.1 3.5 4.0 6.6 5.4

Per cent of GDP 3 -0.4 2.3 3.5 0.8 2.4 2.6 4.1 3.1

Current Account 10.5 .1 10.7 2.5 2.5 2.2 3.6 2.1 1.8

Per cent of GDP 2.4 0.0 2.0 2.2 1.9 1.5 2.4 1.3 1.1

Trade Balance 20.9 9.9 21.0 4.1 5.1 5.0 6.8 4.8 5.3

Net Inome & Current Transfers -10.4 -9.8 -10.3 -1.6 -2.6 -2.8 -3.2 -2.8 -3.5

Capital & Financial Accounts 3.6 -1.8 3.5 1.6 -1.8 2.5 1.3 4.3 3.3
Per cent of GDP 0.8 -0.4 0.6 1.4 -1.4 1.7 0.8 2.6 1.9

Direct Investment 2.3 3.4 1.9 .5 .4 .5 .6 1.7 1.2
Portfolio Investment 5.6 1.8 10.3 2.0 1.9 3.0 3.5 6.2 1.1
Other Investment -4.8 -7.3 -8.8 -.8 -4.1 -1.0 -2.9 -3.6 1.0

Errors & Ommissions -1.4 -.2 -1.8 -.1 .4 -1.1 -.9 .3 .3

Foreign Reserves* 56.9 51.6 66.1 54.8 57.6 62.3 66.1 71.8 76.3

2009


