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Ringkasan Eksekutif: Mengulangi tahun 2008? 

Perkembangan terakhir 
menunjukkan persamaan 
yang kuat, tetapi juga 
beberapa perbedaan yang 
penting dengan tahun 
2008 

 Perkembangan ekonomi pada triwulan terakhir menunjukkan beberapa persamaan yang 
kuat dengan situasi yang pernah dialami pada paruh pertama tahun 2008. Yang paling 
jelas adalah peningkatan harga komoditas baik domestik maupun internasional telah 
kembali membawa berbagai risiko, baik positif maupun negatif, pada tingkat 
makroekonomi maupun rumah tangga.  
 
Sementara harga minyak meningkat tajam karena perkembangan politik di Timur Tengah 
dan Afrika Utara, harga komoditas domestik dan internasional telah menunjukkan 
peningkatan yang kuat. Komoditas non-energi, termasuk pangan, telah meningkat hingga 
30 persen selama enam bulan hingga bulan Februari 2011, serupa dengan peningkatan 
harga yang terjadi pada semester pertama tahun 2008. Pada kenyataannya, harga 
komoditas telah melebihi tingginya harga pada tahun 2008. Meskipun demikian, harga 
energi tetaplah rendah, meskipun kenaikan harga minyak sekali lagi menjadi perhatian 
terhadap upaya pengaturan subsidi energi Indonesia. Sejalan dengan itu, harga beras 
internasional tetap berada di bawah puncak harga tiga tahun yang lalu.  Sebaliknya, beras 
dalam negeri Indonesia - yang mulai meningkat menjelang akhir tahun 2010 - lebih tinggi 
dari harga luar negeri, berlawanan dengan pengalaman pada tahun 2008. 
 

Pertumbuhan 
mengejutkan secara 
positif pada triwulan 4 … 

 Pertumbuhan PDB pada triwulan akhir tahun 2010 berada di atas perkiraan pada 6,9 
persen tahun-ke-tahun, mendorong pertumbuhan tahun 2010 menjadi 6,1 persen. 
Dengan penyesuaian musiman (seasonally adjusted), pertumbuhan triwulanan mencapai 
tingkat tertingginya sejak triwulan pertama tahun 2000. Pertumbuhan pada sektor 
manufaktur sangat kuat, sektor pertanian kembali pulih setelah sebelumnya mengalami 
gangguan yang berkaitan dengan cuaca, dan melengkapi gambaran umum ini, sektor 
jasa terus mencatat pertumbuhan yang kuat, terutama di bidang transportasi dan 
komunikasi. 
 
Dari sisi pengeluaran, pencairan pengeluaran pemerintah di akhir tahun memberikan 
dorongan kuat bagi pertumbuhan, sementara kontribusi konsumsi swasta menurun, 
sebagian merupakan cerminan dampak dari inflasi harga bahan pangan. Ekspor bersih 
memberi tambahan kontribusi pertumbuhan yang positif. Tingkat investasi dalam negeri, 
yang didominasi oleh konstruksi, terus meningkat, mencapai 32 persen dari PDB di tahun 
2010, di atas tingkat yang pernah dicatat pada tahun 1997/1998. Dinamika tersebut 
disebabkan oleh harga-harga yang relatif lebih tinggi, walaupun laju investasi riil juga 
bergerak naik. 
 

… dan perkiraan 
pertumbuhan tahun 2011 
dinaikkan,  menjadi 6,4 
persen, dan   menjadi 6,7 
persen di tahun 2012    

 Perkembangan terbaru sektor manufaktur dan jasa, bersama dengan sektor komoditas 
menjadi pendorong utama pertumbuhan, mendukung gambaran ekononomi tahun 2011. 
Indikator bulanan menunjukkan bahwa konsumsi swasta siap untuk meningkat. 
Pertumbuhan investasi juga akan meningkat dengan peningkatan belanja modal oleh 
Pemerintah dan penanaman modal asing yang terus mengalir. Kuatnya kinerja ekspor 
belakangan ini diperkirakan akan berlanjut. Sebagai akibat dari perkembangan faktor 
pendorong tersebut, pertumbuhan PDB diperkirakan akan meningkat menjadi 6,4 persen 
pada tahun 2011, direvisi naik sebesar 0,2 persen dari proyeksi Triwulanan edisi 
Desember 2010, dan akan mencapai 6,7 persen di tahun 2012 (Tabel 1).  
 
Tabel 1: Pertumbuhan diperkirakan akan meningkat secara bertahap selama 2011 dan 2012 

 

  2009 2010 2011 2012 

Produk domestik bruto (Persen perubahan tahunan) 4,6 6,1 6,4 6,7 

Indeks harga konsumen * (Persen perubahan tahunan) 2,6 6,3 6,0 6,2 

Keseimbangan Fiskal** (Persen dari PDB) -1,6 -0,6 -1,8 n,a, 
Pertumbuhan negara mitra 
dagang utama (Persen perubahan tahunan) -1,0 6,6 4,4 4,8 

 

Catatan: * Triwulan 4 terhadap laju inflasi trillion 4. ** Angka tahun 2011 adalah APBN yang 
disahkan. Sumber: Kementerian Keuangan, BPS lewat CEIC, Consensus Forecasts Inc., dan 
Bank Dunia 
 



 
 

Meningkatnya inflasi 
harga bahan pangan 
membawa risiko terhadap 
kemajuan yang telah 
dicapai dalam 
pengentasan kemiskinan  

 Inflasi harga padi-padian dalam negeri, terutama beras, mencapai 30 persen tahun-ke-
tahun di bulan Desember 2010, mendorong inflasi keseluruhan naik menjadi 7 persen.
Harga beras internasional juga meningkat tetapi tetap berada di bawah harga dalam 
negeri. Belakangan ini harga beras dalam negeri menunjukan penurunan, disebabkan 
oleh mulainya masa panen dan impor beras oleh Badan Urusan Logistik. Seperti diulas 
pada Bagian B, peningkatan dalam harga bahan pangan, terutama beras, sangat 
mempengaruhi rumah tangga miskin, dengan inflasi keranjang kemiskinan yang 
meningkat hingga 13 persen tahun-ke-tahun pada bulan Desember. Sudah menjadi 
kenyataan bahwa goncangan besar terhadap harga bahan pangan dapat menyebabkan 
peningkatan tingkat kemiskinan, meskipun ditengah laju pertumbuhan yang pesat, seperti 
yang dialami pada tahun 2005-06, ketika tingkat kemiskinan meningkat dari 15,7 persen 
menjadi 17,8 persen; hal ini dapat terjadi kembali pada tahun 2011. Pengalaman negara-
negara lain menghadapi krisis bahan pangan tahun 2008 memberikan serangkaian 
kebijakan potensial yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan tepat sasaran 
bagi mereka yang rentan dan menjaga serta  menciptakan insentif bagi produsen untuk 
membantu mengurangi  gejolak harga di masa depan. 
 
Dalam hal inflasi di masa depan, sebagian besar akan bergantung pada panen beras 
dalam negeri. Peningkatan dan gejolak harga komoditas internasional makin menambah 
kerumitan perkiraan. Walaupun ekspektasi inflasi telah meningkat, saat ini terdapat bukti 
yang terbatas yang menyatakan bahwa peningkatan harga-harga akan meluas dan inflasi 
inti tetap bertahan stabil. Tanpa adanya gejolak lebih lanjut, inflasi diperkirakan akan
cenderung menurun menjadi 6 persen tahun-ke-tahun pada triwulan 4 tahun 2011. 
 

Pasar uang telah terfokus 
pada dinamika inflasi 

 Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah meningkat pada awal tahun 2011, dan aliran keluar 
modal dari portofolio investor asing telah terlihat, seperti pada pasar-pasar negara 
berkembang lainnya yang mengalami peningkatan inflasi. Faktor pendorong internasional 
juga turut berperan, dimana investor menimbang kembali prospek pertumbuhan dan imbal 
hasil relatif. Bank Indonesia telah meningkatkan BI Rate sebesar 25 basis poin di bulan 
Februari dan telah mengisyaratkan untuk mempertahankan kebijakan yang ketat dan 
akan memberi ruang bagi apresiasi yang lebih tinggi untuk meredam tekanan inflasi yang 
berasal dari luar. Sementara keprihatinan akan inflasi merupakan pusat perhatian dari 
pasar keuangan, kinerja sektor perbankan yang kuat dan pertumbuhan kredit telah 
mengikuti dinamika positif sektor riil.  
 

Catatan rekor aliran 
masuk neraca 
pembayaran telah 
ditumbangkan 

 Walaupun perdagangan telah menunjukan kinerja yang kuat, didorong oleh komoditas 
dan sektor manufaktur, neraca keuanganlah yang mendorong aliran masuk neraca 
pembayaran ke nilai tertinggi baru. Surplus neraca pembayaran setahun penuh sebesar 
30,3 miliar dolar Amerika adalah hampir dua kali lipat dari nilai aliran masuk tertinggi yang 
pernah dicatat untuk empat triwulan. Telah terjadi pergeseran komposisi aliran masuk 
modal. Aliran masuk portofolio menurun di triwulan empat sementara aliran masuk valuta 
dan tabungan meningkat. Perkembangan kenaikan PMA menarik perhatian khusus. Aliran 
masuk PMA bruto di tahun 2010 merupakan yang tertinggi sejak krisis tahun 1997/1998, 
walaupun masih lebih rendah secara relatif terhadap PDB dibanding nilai puncaknya 
sebelum krisis, dan relatif terhadap negara-negara dikawasan. 
 

Gambaran fiskal untuk 
tahun 2011 sangat 
tergantung pada 
keberhasilan peningkatan 
laju pencairan anggaran 
dan perkembangan harga 
komoditas 

 Defisit fiskal tahun 2010 sebesar 0,6 persen dari PDB berada jauh di bawah angka APBN-
Perubahan sebesar 2,1 persen. Kemajuan lebih lanjut untuk meningkatkan laju pencairan 
akan menjadi sangat penting di tahun 2011 dengan peningkatan belanja yang 
dialokasikan untuk pengeluaran modal. Kenaikan harga komoditas yang berkelanjutan 
dapat meningkatkan penerimaan tetapi juga menyoroti biaya fiskal untuk membiayai 
subsidi energi, yang tidak tepat sasaran kepada kaum miskin (lihat pembahasan di 
Bagian B). Mengikuti reformasi di tahun 2005 dan 2008, Pemerintah telah mengisyaratkan 
rencana untuk meningkatkan penargetan subsidi bahan bakar, dan kini sedang 
mempertimbangkan rencana untuk melarang penggunaan bensin bersubsidi bagi mobil 
pribadi. 
 
  



 
 

Risiko jangka pendek 
telah meningkat 
mengikuti gejolak harga 
komoditas 

 Risiko terhadap perkiraan telah meningkat, terutama berkaitan dengan harga minyak dan 
komoditas, yang mempengaruhi neraca fiskal Indonesia dan aliran perdagangan. Juga 
terdapat risiko bahwa goncangan lanjutan terhadap inflasi dapat menyebabkan 
peningkatan ekspektasi inflasi, harga-harga secara umum dan upah. Tanggapan 
kebijakan yang tepat akan membantu memitigasi kemungkinan atau dampak goncangan 
dan membatasi dampaknya melalui perubahan dalam sentimen investor asing. 
 

Analisis tren jangka 
panjang menunjukkan 
adanya perubahan 
distribusi pengeluaran di 
dalam populasi Indonesia 

 Bagian akhir dari Triwulanan ini memberikan beberapa pandangan baru mengenai pola 
distribusi pertumbuhan di Indonesia. Pengamatan pada pertumbuhan konsumsi sejak 
tahun 1996 hingga 2010 menunjukkan gambaran dari sub-periode yang berbeda. Selama 
periode krisis, seluruh rumah tangga mengalami penurunan konsumsi, dengan bagian 
penurunan yang lebih besar bagi rumah tangga yang paling mampu, yang juga 
menunjukkan kinerja yang paling buruk selama masa pemulihan dari tahun 1999 hingga 
2003. Akan tetapi, kuatnya peningkatan di tahun 2003-2007 lebih banyak dinikmati oleh 
bagian setengah ke atas dari distribusi tersebut. Pertumbuhan konsumsi tahun 2007-2010 
lebih berimbang walaupun tetap lebih cenderung terhadap setengah ke atas. Sebagai 
akibat dari tren ini, ketidakmerataan (kesenjangan) menurun selama masa krisis dan 
pemulihan, kemudian meningkat telah lebih tinggi dari nilai awalnya pada tahun 2010.  
 
Melihat ke depan, meningkatnya kelas penghasilan menengah di Indonesia dapat 
membawa dampak ekonomi makro yang besar. Dari tahun 2003 hingga 2007 terdapat 7 
juta jiwa per tahun yang masuk ke kelas penghasilan menengah (didefinisikan sebagai 
mereka dengan pengeluaran harian 2 hingga 20 dolar Amerika, dengan daya beli 
pembanding/PPP tahun 2005). Hal ini disebabkan oleh naiknya mereka dari kelompok 
penghasilan rendah menjadi menengah. Di masa depan pengeluaran individu-individu 
dalam kelompok ini akan meningkat dan pola konsumsi mereka akan berubah. 
Pengeluaran untuk barang-barang tahan lama dan jasa akan meningkat, dan juga tingkat 
tabungan. Permintaan untuk layanan publik akan bergeser pada pelayanan dengan 
kualitas yang lebih baik dan lebih mutakhir dalam kesehatan dan pendidikan tinggi. Perlu 
adanya kebijakan untuk memenuhi peningkatan harapan kelas menengah akan 
kesempatan kerja yang produktif. 
 

 



 
 

 

 

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL 

1. Gejolak harga komoditas telah mendominasi perkembangan internasional 
terbaru  

Sementara peningkatan 
tajam harga minyak 
disebabkan oleh situasi 
politik di Timur Tengah 
dan Afrika Utara, 
penyebab peningkatan 
harga komoditas dunia 
yang sedang berlangsung 
lebih bersifat luas 

 Harga komoditas internasional telah meningkat secara merata (Gambar 1). Kekeruhan 
politik di Timur Tengah dan Afrika Utara yang dimulai pada awal tahun 2011 telah 
menyebabkan kenaikan tajam harga minyak, terutama karena gangguan pasokan di Libya 
(Kotak 1). Akan tetapi, kenaikan harga komoditas yang luas dan berkelanjutan juga akan 
berlangsung tanpa adanya perubahan pada harga minyak seperti yang terjadi belakangan 
ini. 
 
Harga energi dan non-energi meningkat masing-masing sebesar 5 dan 4 persen hanya di 
bulan Februari (sebagian mencerminkan depresiasi nilai dolar Amerika). Dalam periode 
sejak bulan November 2010, peningkatannya masing-masing adalah 17 dan 15 persen. 
Harga bahan pangan dunia meningkat sebesar 13 persen pada periode tersebut dan 
telah mencapai tingkat yang serupa dalam nominal dolar Amerika seperti yang dicapai 
pada tahun 2008 (Tabel 2). Banyak harga komoditas non-energi juga sekarang berada di 
atas, atau mendekati puncak harga yang pernah dicapai pada tahun 2008. Sangat jelas 
bahwa gangguan pasokan merupakan pendorong yang penting dari kecenderungan 
tersebut, baik yang berhubungan dengan cuaca seperti pada komoditas pertanian 
maupun kekeruhan politik untuk minyak. Faktor-faktor lain termasuk permintaan untuk 
bahan baku dan energi, terutama dari Cina dan juga hubungan lintas pasar-pasar 
tertentu, sebagai contoh, antara harga energi dan pertanian melalui bahan bakar bio dan 
input energi ke dalam produksi pertanian.  
 

Gambar 1: Harga energi dan non-energi telah meningkat 
pada beberapa bulan terakhir 
(Indeks harga komoditas dunia dalam dolar Amerika, 
indeks Jan 2005=100) 

Tabel 2: Banyak harga komoditas dunia telah melampaui 
catatan puncak harga di tahun 2008 
(Perubahan dalam indeks komoditas dunia dalam dolar 
Amerika) 

 

 

 

Pertumbuhan 
tahun-ke-tahun 

dalam Feb. 2011, 
persen 

Perbedaan nilain 
dalam Feb. 2011 
relatif terhadap 
puncak 2008, 

persen 

Energi 28.5 -28,0 

Non-Energi 43.0 9,8 

Pertanian 44.2 16,7 

Pangan 37.6 0,1 

Padi-padian 47.3 -11,8 

Minyak&lemak 47.4 -3,6 

Pangan lain 15.1 20,9 

Minuman 29.8 33,4 

Bahan baku 69.2 61,2 

Metal & Mineral 42.2 3,5 

Pupuk 33.3 -54,6 

Catatan: Food adalah komponen indeks non-energi 
Sumber: Bank Dunia 

Catatan: Harga puncak 2008 berbeda menurut komoditas 
Sumber: Bank Dunia 
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Peningkatan harga-harga 
komoditas internasional 
membawa kesempatan 
dan risiko bagi Indonesia 

 Peningkatan harga komoditas dunia yang berkelanjutan membawa kesempatan dan risiko 
bagi Indonesia (seperti disoroti pada Triwulanan edisi Juni 2010 dan oleh Bank Dunia, 
tahun 2010).1 Kekayaan sumber daya Indonesia dapat memberikan daya dorong 
tambahan bagi pertumbuhan, meningkatkan pendapatan rumah tangga yang terlibat 
dalam sektor komoditas dan meningkatkan pendapatan yang berkaitan dengan fiskal. 
Nilai ekspor minyak dan batu bara tampaknya akan meningkat, tetapi juga biaya impor 
minyak dan gas. Peningkatan harga komoditas juga mungkin akan menambah tekanan 
inflasi dalam negeri. Seperti dibahas pada Bagian B, peningkatan harga minyak yang 
berkelanjutan juga akan meningkatkan beban terhadap subsidi bahan bakar yang 
sekarang berlaku. Dampak bersih makroekonomi tidak hanya akan bergantung pada 
besarnya peningkatan harga tetapi juga pada pergerakan harga relatif, sebagai contoh, 
apakah minyak dipisahkan dari komoditas lain, dan pada kebijakan tanggapan, seperti 
pada subsidi.  
 

Kotak 1: Perkembangan harga minyak dunia dan Indonesia 
Pada beberapa minggu terakhir harga minyak telah meningkat sejalan dengan keresahan politik di Timur Tengah dan Afrika 
Utara. Negara produsen minyak terbesar yang terpengaruh hingga saat ini adalah Libya yang produksinya tampaknya akan 
terpengaruh selama beberapa waktu. Gangguan pasokan ini, ditambah dengan keprihatinan akan kerusuhan atau potensi 
kerusuhan di negara-negara lain di wilayah tersebut, telah mendorong peningkatan harga minyak dari sekitar 75 dolar Amerika 
per barel pada pertengahan tahun 2010 hingga di atas 110 dolar Amerika pada awal bulan Maret 2011 (Gambar 2). 
 

Tingginya harga minyak yang berkelanjutan akan mempengaruhi Indonesia dalam banyak cara yang berbeda. Dalam hal dampak 
langsung, Indonesia merupakan produsen minyak, dengan produksi migas senilai sekitar 8 persen dari PDB di tahun 2010. Akan 
tetapi Indonesia telah menjadi negara importir minyak sejak tahun 2004, karena secara rata-rata memproduksi sekitar 1 juta barel 
minyak, tetapi mengkonsumsi sekitar 1,3 juta barel setiap harinya. Dengan adanya jeda waktu untuk membuka jalur produksi 
migas baru, dan ketidakpastian akan berapa lama harga yang tinggi itu akan berlangsung, dampak jangka pendek terhadap sisi 
riil ekonomi diperkirakan akan terbatas. 
 

Dalam hal harga dalam negeri, konsumen Indonesia umumnya cukup terlindung dari dampak langsung pergerakan harga minyak 
karena adanya sistem subsidi harga eceran energi. Deregulasi harga bahan bakar industri berarti bahwa tampaknya akan ada 
dampak yang lebih besar pada harga ekonomi seperti diukur oleh PDB deflator. Jika harga minyak meningkat sekitar 10 persen 
maka perkiraan peningkatan pada PDB deflator adalah sekitar 0,25 persen, sementara dampak tidak langsung terhadap IHK, 
dengan tidak adanya perubahan kebijakan subsidi, diperkirakan hanya akan berukuran kecil untuk jangka pendek.  
 

Gambar 2: Tren harga minyak terakhir Tabel 3: Paparan minyak Indonesia 
 

 2001 2005 2010 

Produksi migas (persen PDB) 10,9 11,4 7,8 
Neraca perdagangan minyak 
(miliar dolar AS) n.a. -6,5 -8,3 

Ekspor minyak n.a. 9,5 15,4 

Impor minyak n.a. -16,0 -23,7 
Neraca fiskal migas (persen 
PDB) 1,8 0,4 0,6 

Penerimaan  7,2 5,0 3,3 

Pengeluaran 5,4 4,6 2,8 
 

Sumber: US Energy Information Agency Sumber: BPS, Kementerian Keuangan, CEIC 
 

Sebagian besar dampak tingginya harga minyak diperkirakan akan berada di sisi fiskal dengan peningkatan penerimaan 
diimbangi dengan pengeluaran yang lebih tinggi bagi subsidi energi dan transfer daerah. Di tahun 2010 penerimaan migas setara 
dengan sekitar 3,3 persen dari PDB sementara besar subsidi energi adalah 2,8 persen dari PDB. Secara historis di Indonesia, 
penerimaan migas lebih tinggi dari subsidi bahan bakar (dan juga dalam kaitannya dengan transfer daerah) kecuali pada tahun-
tahun ketika harga minyak sangat tinggi. Seperti diulas pada Bagian B, pengeluaran yang lebih besar untuk subsidi karena 
tingginya harga minyak dapat dipandang sebagai kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan penerimaan yang lebih tinggi 
untuk mendanai prioritas utama pembangunan. Transfer ke pemerintah daerah dipengaruhi oleh peningkatan harga minyak 
melalui kontrak bagi hasil, yang menimbulkan risiko kepada anggaran pemerintah pusat ketika terjadi gejolak besar harga minyak. 
Catatan: Lihat Agustina dkk (2008), “Black hole or black gold? The impact of oil dan gas prices on Indonesia's public 
finances”, World Bank Policy Research Paper, No. 4718. 
Mitra dagang utama juga  Dalam hal permintaan bagi ekspor Indonesia, pertumbuhan mitra dagang utama turun 
                                                                  

1 Bank Dunia (2010), Boom, Bust and Up Again? Evolution, Drivers and Impact of Commodity 
Prices: Implications for Indonesia. 

40

60

80

100

120

140

160

40

60

80

100

120

140

160

Mar-05 Mar-07 Feb-09 Feb-11

Indonesian crude Brent

Dolar AS/barel Dolar AS/barel



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 n g u l a n g i  t a h u n  2 0 0 8 ?
 

 
T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A    M a r e t  2 0 1 1

 3

turut meningkat pada triwulan 3 secara triwulanan tetapi sedikit pulih pada triwulan akhir tahun lalu. 
Pertumbuhan tahun-ke-tahun telah turun menjadi 6,5 persen, dengan mulai melemahnya 
dampak peningkatan yang terjadi setelah penurunan pada tahun 2009. Pertumbuhan 
mitra-mitra dagang utama yang diperkirakan mencapai 4,4 persen di tahun 2010, 
bergerak naik menjadi 4,8 persen di tahun 2011, keduanya berada cukup jauh dari nilai 
rata-rata sejak tahun 2000.  
 

Aliran modal yang masuk 
ke pasar negara 
berkembang telah 
melunak sejak triwulan 
ketiga tahun 2010 

 Pengelolaan peningkatan aliran 
masuk modal ke negara ekonomi 
berkembang (emerging 
economies) adalah salah satu 
masalah kebijakan pada 
semester akhir tahun 2010 
(seperti dibicarakan pada Bagian 
B dari Triwulanan edisi 
Desember 2010). Sejak itu aliran 
masuk telah menurun, walaupun 
pada bulan Januari, yang 
umumnya  penuh dengan 
rencana penerbitan, tercatat 
peningkatan untuk obligasi. 
Setelah meningkat selama 
Desember, ekuitas pasar negara 
ekonomi berkembang (dalam 
dolar Amerika) merosot di bulan 
Januari sebelum kembali pulih. 
Per tanggal 7 Maret mereka 
telah meningkat 3,7 persen 
dibanding tanggal 1 Desember 
2010 tetapi tetap lebih rendah 
1,1 persen dibanding pada akhir 
tahun 2010. Indeks-indeks pasar 
negara maju tetap meningkat sepanjang bulan Januari hingga meningkat menjadi 11 
persen pada tanggal 1 Desember 2010. Rata-rata spread obligasi pasar negara 
berkembang (emerging markets) di atas obligasi negara Amerika Serikat (AS) telah 
menunjukkan beberapa gejolak, tetapi pada 290 basis poin pada tanggal 7 Maret, nilai itu 
lebih rendah sebesar 10 basis poin dibanding awal bulan Desember 2010. Penyesuaian 
kembali harga-harga dan posisi tersebut mencerminkan sejumlah faktor pendorong. 
Ramalan yang lebih kuat bagi AS telah mendorong beberapa penyeimbangan kembali 
portofolio pada akhir tahun. Yield nominal pada ekonomi berpenghasilan lebih tinggi juga 
telah meningkat karena perkiraan inflasi yang lebih tinggi dan meningkatnya tingkat 
hutang. Bersamaan dengan itu, risiko inflasi pada banyak ekonomi berkembang, dan 
kemudian gejolak harga minyak telah dikaitkan dengan meningkatnya gejolak pasar 
ekuitas, yang umumnya berkaitan dengan pergerakan ke aktiva yang lebih aman. 

Gambar 3: Aliran masuk modal ke pasar negara 
berkembang telah menyurut 
(rata-rata aliran modal bulanan ke pasar negara 
berkembang, miliar dolar Amerika) 

Catatan: Obligasi dan ekuitas menunjukkan penerbitan 
baru dan bank menunjukkan pinjaman baru 
Sumber: DECPG Bank Dunia 

2. Pertumbuhan triwulan 4 yang luas mengarah pada gambaran tahun 2011 yang 
positif 

Pertumbuhan yang 
mengejutkan pada 
triwulan 4/2010 

 Pertumbuhan PDB pada triwulan akhir tahun 2010 berada di atas perkiraan pada 6,9 
persen tahun-ke-tahun (Gambar 4). Dengan penyesuaian musiman, pertumbuhan 
triwulanan sebesar 2,6 persen adalah yang tertinggi sejak triwulan pertama tahun 2000. 
Tingkat pergerakan PDB untuk pertama kali kembali berada di atas perkiraan tren 
siklusnya sejak triwulan ketiga tahun 2008. Kuatnya triwulan akhir tersebut mendorong 
pertumbuhan tahun 2010 secara keseluruhan menjadi 6,1 persen, di atas proyeksi 
Triwulanan edisi Desember sebesar 5,9 persen.  
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Pada sisi pengeluaran, 
pada akhir tahun tercatat 
kuatnya belanja 
pemerintah sementara 
pertumbuhan belanja 
swasta menurun, yang 
tampaknya berkaitan 
dengan peningkatan 
harga bahan pangan 

 Membengkaknya belanja pemerintah menjelang akhir tahun mencatat kontribusi belanja 
pemerintah terhadap pertumbuhan mencapai hampir separuh dari pertumbuhan 
triwulanan sebesar 2,6 persen yang disesuaikan secara musiman pada triwulan empat 
(Gambar 5). Sebaliknya, pertumbuhan konsumsi swasta menurun,  yang mencerminkan 
dampak langsung dari peningkatan harga bahan pangan dalam negeri dan imbasnya 
kepada kepercayaan konsumen. 
 
Sesungguhnya, konsumsi bahan pangan, yang mewakili sekitar 45 persen dari seluruh 
konsumsi swasta, turun hampir 0,2 persen pada triwulan 4 (disesuaikan secara 
musiman); kinerja paling lemah sejak bulan Desember 2001. Konsumsi non pangan, 
walaupun mencatat pertumbuhan sebesar 0,6 persen, masih lebih lemah dibanding rata-
rata 10-tahunan. Selain dampak harga bahan pangan terhadap kepercayaan, beberapa 
dari kelemahan dapat dikaitkan dengan penurunan penjualan sepeda motor pada bulan 
Desember yang lebih tinggi dari   (lihat Lampiran Bagan). Hal ini tampaknya berhubungan 
dengan lunaknya pemberian pinjaman konsumen pada bulan terakhir tahun lalu. 
Penjualan kembali meningkat di bulan Januari, mencapai hampir 30 persen tahun-ke-
tahun. Dalam jangka tidak terlalulama, konsumsi diperkirakan akan meningkat lebih tinggi 
sejalan dengan peningkatan pendapatan, dan dampak sementara kenaikan harga bahan 
pangan berakhir. Apresiasi lebih lanjut dari kurs tukar juga dapat meningkatkan konsumsi 
akan barang-barang impor.  
 

Gambar 4: Pertumbuhan triwulanan mencapai nilai 
tertingginya pada triwulan 4/2010…  
(persentase perubahan dalam PDB riil) 
 

Gambar 5: …didorong oleh belanja pemerintah akhir tahun, 
ekspor bersih dan konsumsi investasi 
(kontribusi terhadap pertumbuhan triwulan-ke-triwulan 
dengan penyesuaian musiman, persen) 

 
Catatan: * Rata-rata pertumbuhan triwulan-ke-triwulan sejak 
triwulan 1/2000 
Sumber: BPS, penyesuaian musiman Bank Dunia 

Catatan: Kontribusi mungkin tidak berjumlah kepada 
keseluruhan pertumbuhan PDB karena penyesuaian 
musiman dari setiap rangkaian individual 
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia 

 
Kontribusi investasi riil 
terhadap pertumbuhan 
menurun pada triwulan 4, 
tetapi kontribusi investasi 
mencapai sepertiga dari 
keseluruhan 
pertumbuhan selama 
tahun 2010 

 Kontribusi investasi riil terhadap pertumbuhan sedikit menurun pada triwulan 4 tetapi 
masih tetap naik sebesar 1,5 persen secara triwulanan atau 8,7 persen tahun-ke-tahun. 
Selama tahun 2010, pengeluaran secara keseluruhan memberi kontribusi sekitar 
sepertiga dari keseluruhan pertumbuhan PDB. Konstruksi tetap merupakan investasi 
utama, sekitar 85 persen dari nilai investasi nominal tahun 2010, dan meningkat sebesar 
1,7 persen triwulan-ke-triwulan dengan penyesuaian musiman. Mesin-mesin dan 
perlengkapan juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, baik bersumber dari dalam 
negeri (naik 2,9 persen) maupun luar negeri (naik 5,3 persen), yang menunjukkan 
peningkatan dalam kapasitas produksi. Laju investasi nominal pada tahun 2009 dan 2010 
telah melampaui 30 persen, dan berada di atas tingkat yang tercatat sebelum krisis tahun 
1997/1998. Akan tetapi, seperti dibahas pada Kotak 2, pola investasi riil kurang terlihat 
jelas.  
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Ekspor bersih terus 
memberikan kontribusi 
positif kepada 
pertumbuhan, walaupun 
sedikit menurun pada 
triwulan 3  

 Didukung oleh permintaan komoditas dari Cina dan India, serta kinerja ekspor 
manufaktur, ekspor riil barang-barang dan jasa tumbuh sebesar 10,2 persen secara 
triwulanan (disesuaikan secara musiman) pada triwulan 4. Mencerminkan peningkatan 
impor mesin-mesin dan barang-barang modal, impor riil barang dan jasa meningkat 
sebesar 11,6 persen. Kontribusi ekspor bersih terhadap pertumbuhan tetap bertahan 
positif, walaupun sedikit menurun pada triwulan 3.  

 
Kotak 2: Tren investasi nominal di Indonesia  
Investasi nominal Indonesia ratio mencapai   32 persen dari PDB di 
tahun 2010. Tingkat ini lebih tinggi dari yang tercatat tak lama 
sebelum krisis tahun 1997/1998. Ratio investasi nominal Indonesia 
sekarang sebanding dengan India, dan di antara negara i pembanding 
sewilayah, hanya Cina yang memiliki tingkat investasi nominal yang 
lebih tinggi.  
 
Laju investasi yang meningkat mengisyaratkan peningkatan 
kepercayaan terhadap tingkat pengembalian masa depan. Investasi 
yang lebih tinggi pada   modal produktif dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi dimasa depan, menumbuhkan lapangan kerja 
dan peningkatan pendapatan, serta mendorong pengentasan 
kemiskinan. Akan tetapi laju investasi nominal tidaklah selalu 
merupakan upaya terbaik untuk diutamakan  ketika  
mempertimbangkan hasil-hasilnya.  

 
Melihat pada laju investasi riil, dengan membandingkan investasi riil 
dan PDB riil  , gambarannya menjadi berbeda. Peningkatan bagian 
investasi riil Indonesia sejak tahun 2000 adalah sekitar satu per lima, 
masih baik tetapi di bawah peningkatan tingkat nominal. Tren 
perbedaan dalam laju investasi nominal dan riil ini lebih besar 
dibanding negara-negara sewilayahnya.  
 
Perbedaan antara rasio nominal dan riil dapat dijelaskan oleh lebih cepatnya pertumbuhan harga investasi dibanding harga di 
dalam ekonomi agregat, atau PDB deflator (yang juga dapat mencerminkan perubahan dalam komposisi investasi). Gambar 6 
menguraikan pertumbuhan tahunan investasi nominal dan menunjukkan bahwa sebagian besar peningkatannya disebabkan 
oleh peningkatan harga konstruksi, sementara sebagian besar komponen lain tetaplah relatif stabil. Peningkatan harga semen 

pernah menjadi sangat penting (lihat Triwulanan edisi bulan 
Juni 2010). Sementara harga bahan baku internasional terus 
meningkat dari waktu ke waktu, pola pertumbuhannya tidak 
cocok dengan pola harga konstruksi dalam negeri dan karena 
perbedaan dalam investasi nominal dan riil bukanlah 
fenomena regional, penjelasan yang paling mungkin adalah 
situasi harga dalam negeri. Penelitian lebih lanjut diperlukan 
untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih pasti  . 
Penjelasan yang mungkin dapat terletak pada keterbatasan 
kapasitas atau keterbatasan prasarana dan masalah iklim 
investasi yang meningkatkan harga relatif investasi, sebagai 
contoh, lewat biaya kemacetan.  
 
Berdasarkan pada negara-negara di sampel ini, kuatnya 
perbedaan antara rasio investasi riil dan nominal terhadap 
PDB tampaknya merupakan fenomena yang terjadi hanya di 
Indonesia. Sehingga kemungkinan lain adalah deflator 
investasi yang terukur telah menaksir peningkatan harga 
investasi secara terlalu tinggi. Jika ini yang terjadi dan 
deflator investasi “sebenarnya” ternyata lebih rendah maka 
rangkaian riil akan jauh lebih dekat dengan rangkaian 
nominal, serupa dengan pola yang dijumpai di negara-negara 
lain dalam sampel. Membawa hal ini satu langkah lebih jauh, 
dan mengasumsikan bahwa rasio riil “sebenarnya” adalah 
lebih tinggi dan lebih dapat dibandingkan dengan negara-
negara seperti India yang memiliki rasio nominal yang 
serupa, maka pertanyaannya adalah mengapa Indonesia 

tidak bertumbuh dengan laju yang serupa. Hal ini mungkin berkaitan dengan beberapa batasan di atas, seperti prasarana yang 
tidak mencukupi, yang menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih rendah untuk suatu tingkat investasi yang “riil”. 

Tabel 4: Laju investasi nominal Indonesia telah 
meningkat dengan cepat  
(persen dari PDB) 
 

  1996 2000 2009 

  Nom. Riil Nom. Riil Nom. Riil 

Cina 34 n.a. 34 34 46 43 

India 23 22 23 23 32 31 

Indonesia 30 27 20 20 31 23 

Filipina 42 39 25 25 20 21 

Thailand 23 21 21 21 15 15 

Vietnam 41 47 22 22 24 23 
Catatan: Nom. menunjukkan rasio investasi nominal
terhadap PDB 
Sumber: Indikator Pembangunan Dunia 

Gambar 6: Peningkatan harga konstruksi berperan utama 
pada peningkatan nominal investasi 
(poin persentase kontribusi terhadap pertumbuhan tahunan dalam 
investasi nominal) 

Sumber: BPS dan Bank Dunia 
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Pertumbuhan bersifat 
luas pada sisi produksi, 
berasal dari sektor 
tradable dan non-tradable 

 Pada sisi produksi, kontribusi 
sektor-sektor tradable
terhadap pertumbuhan mulai 
meningkat. Pertumbuhan pada 
sektor manufaktur cukup 
besar, membuatnya menjadi 
pemberi kontribusi terbesar 
kepada pertumbuhan. Kinerja 
tekstil dan sepatu cukup kuat, 
bersama-sama dengan pupuk, 
bahan kimia dan karet dan 
peralatan transportasi. 
Gangguan yang berkaitan 
dengan cuaca yang 
mempengaruhi kinerja pada 
triwulan 3 tampaknya telah 
mulai menurun dengan 
pemulihan pada hasil produksi 
pertanian dan pertambangan 
juga mulai meningkat. 
Melengkapi gambaran luas 
akan pertumbuhan ini, sektor 
jasa terus memperlihatkan 
peningkatan yang kuat. 
Pertumbuhan triwulanan pada 
sektor transportasi dan 
komunikasi, dan eceran dan 
perdagangan (masing-masing 
sebesar 3,5 persen dan 2,6 
persen) semuanya melampaui 
PDB agregat. 

 Gambar 7: Peningkatan pertumbuhan manufaktur yang 
besar pada triwulan 4 
(persentase perubahan dalam PDB riil) 

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

 

 
Tren pertumbuhan pada 
investasi (dan momentum 
PMA yang positif), 
manufaktur dan beberapa 
sektor jasa, dan 
dukungan sektor 
komoditas kepada 
pertumbuhan, semuanya 
positif bagi ramalan 
ekonomi 

 Sesuai dengan skenario  dasar, kuatnya investasi telah disiapkan yang didukung oleh 
pergeseran belanja pemerintah melalui belanja modal dan dampak riil dari peningkatan 
PMA yang baru terjadi. Tren pertumbuhan dalam sektor jasa dan manufaktur, serta 
kontribusi sektor komoditas terhadap pertumbuhan, juga akan mendukung ramalan 
pertumbuhan untuk tahun 2011. Kuatnya ekspor yang baru tercatat juga diperkirakan 
akan berlanjut, dengan peningkatan kontribusi ekspor bersih di tahun 2011. Sebagai 
akibat dari para pendorong tersebut, pada skenario dasar pertumbuhan PDB diperkirakan 
akan meningkat menjadi 6,4 persen di tahun 2011, direvisi naik sebesar 0,2 persen dari 
proyeksi yang tercantum pada Triwulanan edisi Desember 2010, dan mencapai 6,7 
persen pada tahun 2012 (Tabel 5). 
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Tabel 5: Proyeksi PDB agregat untuk tahun 2010 dan 2011 telah ditingkatkan 
(persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain) 

Catatan: Proyeksi aliran perdagangan berkaitan dengan neraca nasional, yang mungkin terlalu membesarkan pergerakan 
sebenarnya dalam volume perdagangan dan mengecilkan pergerakan dalam harga karena perbedaan dalam rangkaian 
harga 
Sumber: Kemenkeu, BPS, BI, CEIC dan proyeksi Bank Dunia 

3. Aliran masuk neraca pembayaran mencatat nilai tertinggi 

Ekspor Indonesia, baik 
secara komoditas dan 
negara mitra, telah 
meningkat karena 
naiknya gelombang harga 
komoditas dunia dan 
permintaan dari emerging 
markets 

 Gabungan negara mitra dan komoditas dalam ekspor Indonesia telah berkembang pada 
beberapa tahun terakhir demi menanggapi tren komoditas dunia dan permintaan dari 
ekonomi berkembang (emerging economies), terutama Cina (Kotak 3). Belakangan ini 
pertumbuhan ekspor telah dicatat pada hampir seluruh sektor tetapi pertumbuhan kuat 
terlihat pada migas, tembaga, karet, minyak sawit, kertas dan elektronik. Ekspor 
manufaktur memberikan kontribusi terbesar kepada pertumbuhan ekspor tahun-ke-tahun, 
walaupun terdapat penurunan daya saing sebagai dampak dari menguatnya nilai riil 
Rupiah pada tahun lalu. Dalam hal kontribusi relatif pertumbuhan harga dan volume, 
belakangan ini harga telah memainkan peran yang penting, setelah volume mulai 
meningkat setelah mengikuti perlambatan dunia. Dengan peningkatan harga yang 
mengimbangi perlambatan pertumbuhan volume, ekspor nominal Indonesia terus 
mencatat pertumbuhan yang kuat dan merata, meningkat sebesar 32 persen tahun-ke-
tahun di bulan Desember 2010, sedikit menurun ke 25 persen di bulan Januari 2011.

Revisi

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2011

1. Indikator ekonomi utama

Total belanja konsumsi 4.0 5,2 6,1 4,9 4,9 5,8 -0,3

Belanja konsumsi swasta 4,6 4,7 4,9 4,4 5,8 4,3 -0,4

Konsumsi pemerintah 0,3 8,8 13,6 7,3 0,5 13,4 0,2

Pembentukan modal tetap bruto 8,5 10,0 10,2 8,7 10,6 10,3 0,0

Ekspor barang dan jasa 14,9 11,7 12,4 16,1 7,3 12,6 1,4

Impor barang dan jasa 17,3 12,2 13,2 16,9 7,2 14,8 1,8

Produk Domestik Bruto 6,1 6,4 6,7 6,9 6,0 6,9 0,2

Pertanian 2,9 3,6 4,5 3,8 2,0 0,0 0,2

Industri 4,7 5,1 5,3 5,3 4,6 0,0 0,1

Jasa 8,4 8,3 8,6 9,2 8,2 0,0 0,3

2. Indikator Eksternal

Neraca pembayaran (miliar $ AS) 30,3 16,6 14,8 n/a n/a n/a 5,4

Neraca berjalan (miliar $ AS) 6,3 2,3 2,7 n/a n/a n/a 4,2

Neraca perdagangan (miliar $ AS) 21,6 17,2 18,3 n/a n/a n/a 6,3

Neraca keuangan (miliar $ AS) 26,2 14,0 11,8 n/a n/a n/a 1,2

3. Pengukuran ekonomi lain

Indeks harga konsumen 5,1 6,3 6,2 6,3 6,0 6,2 -0,1

Indeks keranjang kemiskinan 8,6 8,3 7,0 11,7 5,7 7,8 -0,2

PDB Deflator 8,0 9,4 10,3 8,0 10,1 11,1 -0,6

PDB Nominal 14,6 16,4 17,8 15,5 16,7 18,8 -0,5

4. Asumsi ekonomi 

Kurs tukar (IDR/USD) 9074 8900 8900 8977 8900 8900 -100,0

Suku bunga (SBI, 1 bulan) 6,4 7,0 7,5 6,5 7,3 7,5 0,5

Indonesian crude price (miliar $ AS) 79,4 90,0 90,0 86,2 90,0 90,0 14,7

Pertumbuhan mitra dagang utama 6,6 4,4 4,8 6,0 4,9 4,8 0,4

Tahunan Tahun ke triwulan Desember 
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Kuatnya tren pada harga pertambangan dan mineral dan permintaan dari pasar 
berkembang (emerging markets) tampaknya akan terus berlanjut. 
 

Walaupun impor 
meningkat, kekuatan 
ekspor mendorong 
neraca perdagangan 
tahun 2010 ke tingkat 
yang lebih tinggi dari 
yang diperkirakan 
sebelumnya 

 Barang modal dan setengah jadi tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan impor, 
dengan kontribusi masing-masing sekitar sepertiga dan seperlima kepada pertumbuhan 
tahun-ke-tahun sebesar 34 persen pada triwulan 4/2010. Dengan tingginya ekspor, 
neraca perdagangan barang tahun 2010 mencatat hasil yang sedikit lebih tinggi dari 
perkiraan yang dibuat pada Triwulanan edisi Desember 2010. Angka terakhir yang 
dihasilkan untuk bulan Januari 2011 menunjukan sedikit penurunan pada surplus
perdagangan menjadi 1,9 miliar dolar Amerika dari 3,7 miliar dolar Amerika di bulan 
Desember dikarenakan melambatnya ekspor relatif terhadap impor. 
 
Surplus neraca berjalan sebesar 6,3 miliar dolar Amerika di tahun 2010 sedikit lebih 
rendah dari perkiraan, yang merupakan cerminan dari aliran keluar penerimaan yang 
lebih tinggi. Defisit sektor jasa tetap bertahan stabil, tetapi defisit sektor transportasi 
(sekitar dua per tiga dari defisit sektor jasa) sedang meningkat, sekali lagi mencerminkan 
permintaan komoditas dengan peningkatan pembayaran jasa bersama-sama dengan 
pengiriman ekspor. 
 
Kotak 3: Potret dari perubahan pola pada ekspor Indonesia 
Pada lima tahun terakhir, pasar ekspor Indonesia telah bergeser dari ekonomi negara maju seperti 
Amerika Serikat (AS) dan Jepang, dan menuju Cina, India dan pasar berkembang (emerging 
markets) lainnya. Ekspor ke AS dan Jepang telah turun hampir sebesar 33 persen di tahun 2005 
dan 25 persen di tahun 2010 – sementara ekspor ke Cina dan India telah meningkat dari 11 persen  
menjadi lebih dari 16 persen (Tabel 6). Pergeseran menuju ekonomi negara berkembang 
(emerging economies) ini mencerminkan meningkatnya permintaan eksternal ekonomi tersebut 
dan mendorong ekspor Indonesia selama perlambatan ekonomi yang kuat pada masa resesi 
dunia. Hampir seluruh negara-negara di Asia Timur juga mengalami tren yang serupa, yang 
ekspornya beralih dari pasar-pasar tradisional dan menuju pasar-pasar negara berkembang.  

 

Tabel 6: Perdagangan antar-wilayah menjadi makin penting 
(bagian dari jumlah ekspor, persen) 

a) 2005 

  IDN JPN KOR MYS SGP THA VNM 

AS 11,5 22,5 14,5 19,6 10,2 15,3 18,3 

EU 7,8 14,7 15,4 11,7 12,0 13,6 17,0 

Jepang 21,1 x 8,4 9,3 5,5 13,6 13,4 

Cina 7,8 13,5 21,8 6,6 8,6 8,3 9,9 

Asia Timur* 24,0 12,7 21,4 44,3 54,1 22,0 22,3 

Lainnya 27,8 36,6 18,5 8,5 9,6 27,2 19,1 
b) 2010 

  IDN JPN KOR MYS SGP THA VNM 

AS 9,3 15,4 10,7 9,5 6,4 10,3 21,0 

EU 7,5 11,3 11,5 10,7 9,8 11,2 16,2 

Jepang 16,0 x 6,0 10,4 4,7 10,4 10,8 

Cina 9,8 19,4 25,1 12,6 10,3 11,0 9,1 

Asia Timur (1) 24,8 14,7 23,6 46,3 56,7 22,7 21,0 

Lainnya 32,5 39,2 23,1 10,5 12,0 34,3 21,9 
Catatan: * Kecuali Cina dan Jepang. ** Data untuk 2009. IDN: Indonesia; JPN: Jepang; 
KOR: Korea, Rep.; MYS: Malaysia; SGP: Singapura; THA: Thailand; VNM: Vietnam.  
Sumber: BPS, CEIC 

 

Meskipun dinamika tujuan ekspor dari negara-negara di Asia Timur mengalami tren serupa, suatu 
gambaran yang berbeda muncul dalam hal dinamika produk ekspor. Kenaikan harga komoditas 
menjadi perhatian utama Indonesia. Kenaikan tersebut mencerminkan efek perubahan harga 
komoditas, yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, dan pengaruh volume 
permintaan dari ekonomi berkembang, baik sebagai bahan mentah (input) untuk proses produksi  
ataupun sebagai instrumen investasi dalam negeri, juga pembangkit energi. Ekspor manufaktur 
turun dari 43 persen ke 37 persen sepanjang tahun 2005 ke 2010. Negara-negara dengan 
dukungan sumber daya atau fasilitas pemrosesan yang kuat, seperti Malaysia dan Singapura, 
telah mencatat pergeseran yang serupa. Tinjauan ulang mengenai negara-negara tujuan ekspor 
Indonesia – sesuai tujuan dan sesuai produk – seharusnya mendukung pertumbuhan ekspor yang 
kuat untuk jangka pendek, karena peningkatan harga dan kuatnya permintaan dari negara-negara 
berkembang yang mendorong pertumbuhan ekspor pertambangan dan mineral yang kuat. 
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Tabel 7: Pergeseran rasio komoditas Indonesia 
(rasio jumlah ekspor, persen) 

a) 2005 

  IDN JPN KOR MYS SGP THA VNM 

Pertanian dan Pangan 19,0 0,5 1,1 6,9 1,6 8,9 14,5 
Pertambangan dan 
Komoditas Jumlah Besar 15,8 1,1 1,0 2,7 0,6 1,8 36,1 

Mineral Bahan Bakar 22,4 0,7 5,5 13,2 15,0 - - 

Manufaktur 42,8 85,8 92,4 75,0 81,7 87,8 49,4 

o/w Modal & Transportasi  15,9 23,2 61,1 54,0 58,8 - - 

Lainnya - 11,8 0,1 1,7 1,1 - - 
b) 2010 

  IDN JPN KOR MYS SGP THA 
VNM

* 

Pertanian dan Pangan 21,3 0,6 1,1 11,4 1,8 10,8 15,8 
Pertambangan dan 
Komoditas Jumlah Besar 24,3 1,4 1,2 2,9 0,6 0,9 29,4 

Mineral Bahan Bakar 17,8 1,6 7,0 16,3 22,9 - - 

Manufaktur 36,6 84,4 90,1 68,7 72,8 88,3 50,3 

o/w Modal & Transportasi  12,5 22,6 56,5 44,4 50,4 - - 

Lainnya - 11,9 0,7 0,7 1,9 - - 
Catatan: * Data untuk 2009 (data tidak berjumlah menjadi 100).  
Sumber: BPS, CEIC 

 
 
 

Akan tetapi penyebab 
jatuhnya catatan aliran 
masuk neraca 
pembayaran adalah 
berasal dari neraca 
keuangan 

 Keseluruhan surplus neraca pembayaran di tahun 2010 sebesar 30,2 miliar dolar Amerika 
adalah lebih dari dua kali lipat nilainya di tahun 2009 (Tabel 8). Walaupun neraca berjalan 
menipis, aliran masuk bersih modal dan pendanaan melonjak hingga 26 miliar dolar 
Amerika, lima kali lipat dari tahun 2009. Aliran masuk portofolio memainkan peran yang 
penting walaupun terdapat pergeseran komposisi aliran masuk sepanjang tahun. Aliran 
masuk portofolio menyusut pada triwulan 4 sementara aliran masuk valuta dan tabungan 
mengalami peningkatan.  
 
Tren naik PMA telah menarik perhatian khusus dan membuka kemungkinan peningkatan 
aliran masuk secara struktural. Aliran masuk PMA bersih sebesar 9,8 miliar dolar Amerika 
sepanjang tahun, yang sepertiganya tercatat selama triwulan 4 saja, besarnya hampir 
mencapai tiga kali lipat dari tingkat yang dicatat sebelum masa krisis tahun 2008. Angka-
angka investasi asing yang kuat, meningkat sebesar 52 persen dari angka tahun 2009, 
juga dicatat oleh BKPM, yang meramalkan tambahan peningkatan sebesar 22 persen di 
tahun 2011. Akan tetapi rasio perbandingan PMA terhadap PDB tetap berada di bawah 
nilai puncaknya sebelum masa krisis dan tetap di bawah negara-negara pembanding di 
wilayah yang sama. Akan tetapi ramalan itu juga didukung oleh bukti anedoktal akan 
berbagai proyek investasi dan perjanjian negara yang baru, sebagai contoh dengan 
Jepang, India, Singapura, Cina, Korea, dan Amerika Serikat dan Inggris.  
 

Melihat ke depan, tren 
peningkatan PMA dan 
ekspor komoditas 
memperkuat aliran masuk 
ke neraca pembayaran 

 Melihat ke depan, tren peningkatan PMA dan ekspor komoditas mengesankan 
berlanjutnya aliran masuk yang kuat ke neraca pembayaran untuk tahun 2011 walaupun 
pada tingkat yang lebih rendah dibanding nilai tinggi yang pernah dicatat pada tahun 
2010. Surplus perdagangan diperkirakan akan menyusut, dengan pertumbuhan impor 
melewati pertumbuhan ekspor. Akan tetapi, peningkatan harga komoditas telah memberi 
kontribusi kepada revisi naik ramalan neraca berjalan Bank Dunia untuk tahun 2011 dan 
2012. Pada sisi neraca keuangan, aliran portofolio diperkirakan akan menurun dari nilai 
tingginya di tahun 2010, dengan menurunnya celah yield relatif, dan meningkatnya PMA 
dengan mantap. Pergerakan terbaru dalam harga komoditas dan energi menimbulkan 
pertanyaan apakah perubahan dalam kekuatan aliran masuk PMA masih meninggalkan 
ketidakpastian yang cukup besar tentang ramalan neraca pembayaran secara 
keseluruhan. 
 



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 n g u l a n g i  t a h u n  2 0 0 8 ?
 

 
T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A    M a r e t  2 0 1 1

 10

Gambar 8: Peningkatan ekspor belakangan ini bersifat luas 
untuk seluruh produk 
(nilai ekspor, rata-rata bergerak 3-bulanan, miliar dolar 
Amerika) 

Tabel 8: Aliran masuk neraca pembayaran menyusut dari 
catatan rekor tertinggi tahun 2010 tetapi tetap kuat 
(miliar dolar Amerika) 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Keseluruhan 
Neraca 
Pembayaran -1,9 12,5 30,3 16,6 14,8 

Neraca Berjalan 0,1 10,2 6,3 2,3 2,7 

Perdagangan 9,9 20,5 21,6 17,2 18,3 

Pendapatan -15,2 -15,1 -20,3 -20,4 -21,1 

Transfer 5,4 4,9 5,0 5,5 5,6 
Neraca Modal & 
Keuangan -1,8 5,0 26,2 14,3 12,1 

Neraca Modal 0,3 0,1 0,0 0,2 0,2 

Neraca Keuangan -2,1 4,9 26,2 14,0 11,8 

PMA 3,4 2,6 9,8 9,9 10,7 

Portofolio  1,8 10,3 15,2 8,9 7,6 

Lainnya -7,3 -8,1 1,1 -4,8 -6,4 

Cadangan(a) 51,6 66,1 96,2 98,0   
Sumber: BPS Catatan: Obligasi dan ekuitas menunjukkan terbitan baru 

dan bank menunjukan pinjaman baru 
Sumber: DECPG Bank Dunia 

4. Peningkatan harga komoditas memperbesar tekanan inflasi headline 

Inflasi keseluruhan 
meningkat tajam 
menjelang akhir tahun 
2010 dan awal tahun 
2011, sebagian besar 
didorong oleh 
peningkatan harga bahan 
pangan 

 Inflasi keseluruhan (headline) mencapai 7 persen tahun-ke-tahun di bulan Desember, di 
atas target Bank Indonesia sebesar 5 tambah- kurang 1 persen. Gejolak harga bahan-
bahan pangan mendominasi dinamika inflasi akhir-akhir ini (Gambar 9). Inflasi harga 
bahan pangan mentah mencapai 16 persen tahun-ke-tahun di bulan Desember dan 
Januari, didorong oleh peningkatan harga beras (lihat Bagian B untuk rincian lebih lanjut) 
 
Perbedaan tren inflasi pangan dan non-pangan juga terjadi di negara sedang berkembang 
lainnya. Karena bahan pangan memiliki porsi yang besar pada keranjang konsumsi pada 
negara-negara yang sedang berkembang relatif terhadap negara-negara dengan 
pendapatan yang lebih tinggi, peningkatan inflasi yang baru terjadi menjadikannya 
semakin terlihat nyata. Menurut perkiraan Bank Dunia, median inflasi bagi negara sedang 
berkembang meningkat dari 3 persen pada bulan September menjadi 6 persen pada 
bulan Desember 2010. Di dalam angka-angka headline tersebut, harga bahan non-
pangan meningkat pada laju 3,2 persen yang disetahunkan (annualized rate) selama tiga 
bulan  pada bulan Desember 2010. Pada negara-negara dengan penghasilan tinggi, 
tingkat headline meningkat dari 2 persen menjadi 2,6 persen.  
 

Peningkatan harga beras 
belakangan ini telah  
mempengaruhi daya beli 
kaum miskin 

 Peningkatan harga bahan pangan yang dimulai pada pertengahan hingga akhir tahun 
2010 dapat memberi pengaruh yang berlawanan terhadap upaya pengentasan 
kemiskinan (lihat ulasan pada Bagian B). Sesungguhnya dampak terhadap populasi 
dengan pendapatan yang lebih rendah dapat dilihat pada perbedaan antara dua 
rangkaian pengukuran tingkat kepercayaan konsumen. Pada pengukuran tingkat 
kepercayaan konsumen oleh Bank Indonesia (BI) menunjukan angka yang telah bergerak 
naik, sesuai dengan kinerja sektor riil. Di sisi lain, pengukuran kepercayaan oleh 
Danareksa, yang menyertakan sampel kelompok berpenghasilan lebih rendah, 
menunjukkan tren turun yang sesuai dengan inflasi harga bahan pangan yang meningkat 
(untuk rincian lebih lanjut lihat pada Triwulanan edisi bulan Juni 2010). Ketika 
mempertimbangkan dampak keseluruhan dari peningkatan harga bahan pangan, dan 
harga-harga komoditas secara lebih umum, juga penting untuk mempertimbangkan 
potensi peningkatan pendapatan yang dapat diambil oleh mereka yang terlibat dengan 
sektor komoditas. 
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Harga-harga bahan 
pangan dalam negeri 
stabil pada bulan 
Februari 

 Inflasi headline telah sedikit menurun dengan melemahnya harga bahan pangan di bulan 
Februari. Harga beras menurun dengan dimulainya masa panen dan pelepasan beras 
impor oleh Bulog. Pemerintah juga telah mengambil tindakan untuk menangani 
keprihatinan akan peningkatan harga bahan pangan lainnya, sebagai contoh, dengan 
membebaskan bea masuk untuk sementara bagi bahan pangan tertentu (termasuk 
kacang kedelai dan gandum) dan mengumumkan peningkatan belanja untuk subsidi PPN 
minyak goreng bagi rakyat miskin.  
 

Gambar 9: Inflasi keranjang kemiskinan meningkat seiring 
inflasi harga bahan pangan … 
 
(pertumbuhan tahun-ke-tahun) 

Gambar 10: …tetapi bulan Februari menunjukan 
pertumbuhan IHK bulanan melambat di karena stabilnya 
harga pangan  
(kontribusi kepada inflasi bulanan) 

 
 

Sumber: BPS dan Bank Dunia Sumber: BPS dan Bank Dunia 
 

Sedikit bukti yang 
menunjukan naiknya 
harga konsumen lainnya, 
walaupun terdapat 
peningkatan ekspektasi 
inflasi    

 Kejadian terpengaruhnya harga konsumen barang lain akibat inflasi harga bahan pangan 
sangatlah sedkit. Inflasi inti, yang tidak menyertakan barang-barang yang cepat berubah 
dan yang diatur oleh pemerintah,  merupakan pengukur yang berguna untuk mengukur 
pergerakan  harga konsumen,  Inflasi inti tetap berada pada kisaran 4 hingga 4,4 persen 
tahun-ke-tahun sejak bulan Juli 2010. Walaupun demikian, peningkatnya harga pangan 
dan inflasi headline telah meningkatkan ekspektasi inflasi.  Peningkatan  ekpektasi dalam 
negeri  berlangsung secara bertahap, sejalan dengan peningkatan harga pangan.  
 
Sebaliknya, Perkiraan konsesus oleh kaum profesional (terutama investor asing) rata-rata 
inflasi tahun 2011 disesuaikan  dengan inflasi tinggi yang terjadipada bulan Desember
lalu. Pada bulan Januari rata-rata perkiraan inflasi tahun 2011 bergerak naik sebesar 0,4 
persen sebulannya   menjadi 6,5 persen dan ditingkatkan menjadi 6,8 persen pada survey 
bulan Februari. Bersamaan dengan itu, variasi mengenai ramalan yang lebih tinggi telah 
berkurang. 
 

Pergerakan harga umum 
tetap menberikan kejutan 
lain   

 Pergerakan harga umum terus memberi kejutan pada tingkatan lain. Inflasi PDB deflator 
adalah 8 persen tahun-ke-tahun pada triwulan 4/2010 dan untuk 2010 secara keseluruhan 
sedikit menurun dibanding dengan tahun 2009. Sebagai akibat dari perbedaan antara 
PDB deflator dan IHK, laju inflasi telah menyempit menjadi 1,7 poin persentase pada 
triwulan 4/2010, turun sebesar 10 poin persentase pada triwulan 2/2008. Melihat 
keseluruhan komponen pengeluaran dalam negeri, pertumbuhan PDB deflators secara 
rata-rata telah menurun pada lima tahun terakhir (dengan perbedaan yang paling jelas 
pada deflator harga investasi). Akan tetapi, beberapa sektor produksi belakangan ini telah 
mencatat pertumbuhan yang kuat, sebagai contoh, pada sektor transportasi dan 
komunikasi, telah terjadi laju peningkatan harga di atas rata-rata angka historis 
terakhirnya.  
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Gambaran jangka-pendek 
perkiraan harga-harga  
adalah seimbang, dengan 
didukung hasil panen 
beras dalam negeri   

 Pendorong peningkatan dan penurunan inflasi sangatlah seimbang tetapi proyeksi dasar 
inflasi akan mengikuti  tren penurunan di sepanjang tahun 2011 karena lonjakan harga 
bahan pangan dalam negeri diperkirakan akan mereda. Penguatan kurs valuta dan inflasi 
inti yang terus berlangsung juga menjadi faktor pendukung proyeksi ini. Berdasarkan 
pada faktor-faktor tersebut, inflasi IHK diperkirakan akan turun menjadi 6 persen pada 
akhir tahun 2011. Inflasi secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai 6,3 persen 
untuk tahun 2011 dan 6,2 persen untuk 2012. Akan tetapi peramalan inflasi disaat 
dipenuhi oleh ketidakpastian akan tingkat keberhasilan panen beras dalam negeri dan 
pergerakan naik yang masih berlangsung, dan gejolak, pada harga-harga komoditas 
internasional. Hal lain yang tidak diketahui adalah bagaimana perkiraan inflasi akan 
direspon oleh kebijakan yang akan diambil  Bank Indonesia sepanjang beberapa bulan ke 
depan. Selain itu, diasumsikan tidak ada penyesuaian subsidi bahan bakar pada proyeksi 
ini, tetapi bila reformasi subsidi bahan bakar tersebut dilaksanakan maka dampaknya 
terhadap inflasi akan sangat bergantung pada sifat reformasi tersebut dan dampaknya 
bisa berkisar dari kecil hingga sangat besar. 
 
Dalam hal tingkat harga umum, laju kenaikan PDB deflator diproyeksikan akan meningkat 
menjadi 9,4 persen pada tahun 2011 dan 10 persen pada 2012. Hal ini mencerminkan 
ramalan pertumbuhan yang positif dan potensi adanya tambahan tekanan harga karena 
batas kapasitas mulai tercapai, sebagai contoh, dalam kaitannya dengan batasan 
prasarana.  

5. Portofolio aliran masuk melunak pada awal tahun 2011 dengan koreksi harga 
obligasi dan ekuitas 

Harga obligasi dan 
ekuitas menurun pada 
awal tahun 2011 tetapi 
kemudian telah pulih dan 
aliran masuk portofolio 
asing kembali di bulan 
Februari 

 Keprihatinan akan inflasi, yang umumnya didorong oleh kenaikan harga bahan pangan 
dalam negeri, menyebabkan peningkatan yield nominal obligasi pemerintah dalam negeri 
pada banyak pasar di awal tahun 2011 (Gambar 11). Peningkatan yield di Indonesia 
cukup tajam, dengan yield lima-tahunan bergerak dari 6,8 persen pada akhir Desember 
menjadi 8,5 persen pada pertengahan Januari, sebelum kembali turun ke kisaran 8 
persen pada awal bulan Maret. Pasar ekuitas juga menerima pengaruh yang sama tetapi 
telah berhasil memulihkan sebagian penurunannya. Indeks harga saham gabungan 
Indonesia turun sebesar 1 persen pada awal bulan Desember 2010 tetapi nilainya tetap 
bertahan naik sebesar 40 persen sejak permulaan tahun 2010. 
 
Pergerakan harga aktiva tersebut tercermin pada pasang surutnya aliran masuk portofolio
asing, walaupun data bulanan menunjukan hanya sedikit perubahan pada nilai bersihnya, 
kecuali pada penurunan yang cukup besar pada kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI) pada bulan November dan Januari. Pada bulan Februari derasnya aliran masuk 
dapat kembali diamati (Gambar 12). Kepemilikan SBI oleh investor asing, yang 
merupakan aliran yang paling cepat berubah arah, meningkat sebesar 2 miliar dolar 
Amerika menjadi 7,1 miliar dolar Amerika pada akhir bulan Februari (32 persen dari 
keseluruhan jumlah yang beredar). Kepemilikan sekuritas pemerintah juga meningkat, 
mencapai 22,7 miliar dolar Amerika, dan terdapat peningkatan bertahap pada kepemilikan 
ekuitas yang berjumlah 128 miliar dolar Amerika pada akhir bulan Februari. 
 

Sebagian besar fokus 
pasar keuangan pada tiga 
bulan terakhir adalah 
pada dinamika inflasi…  

 Setelah aliran masuk modal menjadi fokus selama semester kedua tahun 2010, perhatian 
investor pasar makin beralih pada peningkatan inflasi, dan kebijakan tanggapan yang 
tepat. Hal ini secara khusus berkaitan dengan BI Rate and perannya sebagai pemberi 
isyarat, dengan faktor-faktor sisi penawaran yang mendorong inflasi harga bahan pangan. 
Bank Indonesia (BI) meningkatkan BI Rate-nya sebesar 25 basis poin di bulan Februari 
untuk meredam perkiraan inflasi karena peningkatan harga bahan pangan dan komoditas. 
BI telah mengisyaratkan bahwa kebijakan moneter ketat akan memberikan lebih banyak 
ruang bagi penguatan kurs tukar valuta untuk sekaligus meredam tekanan inflasi yang 
berasal dari luar negeri. Selain itu, BI sebelumnya juga telah menggunakan serangkaian 
perangkat untuk memperketat kondisi likuiditas. Sebagai contoh, peningkatan giro wajib 
minimum bagi deposito rupiah telah diumumkan pada bulan November dan disusul 
penerapan serupa bagi deposito mata uang asing pada bulan Desember (dengan 
peningkatan bertahap dari bulan Maret hingga Juni 2011). 
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…walaupun faktor 
pendorong lain dari 
dalam dan luar negeri 
juga turut berperan 

 Akan tetapi, faktor-faktor dalam dan luar negeri lainnya juga berperan dalam pola aliran 
portofolio dan harga aktiva. Variasi faktor pendorong, misalnya, penilaian kembali yield 
relatif dan prospek pertumbuhan, telah disoroti di atas. Faktor-faktor umum tersebut dapat 
dilihat pada, sebagai contoh, penurunan seragam dalam nilai pembelian bersih di pasar 
ekuitas oleh investor asing di Korea dan Filipina; dan juga penurunan umum dalam indeks 
ekuitas dolar Amerika. Pada sisi dalam negeri, penurunan kepemilikan SBI oleh pihak 
asing sepanjang akhir bulan Januari haruslah dilihat sesuai dengan penurunan 
persediaan secara keseluruhan. 
 
Melihat ke depan, tren positif peringkat kredit negara Indonesia dapat memberikan 
dukungan bagi aliran masuk di masa depan. Fitch baru-baru meningkatkan peringkatnya 
bagi Indonesia, menjadi satu tingkat di bawah level investasi (investment grade), menjadi 
positif dan Moody’s juga telah meningkatkan peringkat Indonesia ke tingkat yang 
sebanding. Kenaikan umum dalam harga komoditas juga dapat mendukung ekuitas 
Indonesia, dengan bobot sektor sumber daya pada indeks dan keterkaitannya yang erat 
secara historis. 
 

Gambar 11: Yield nominal obligasi telah meningkat di 
banyak negara 
(Yield obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal, 
persen ) 

Gambar 12: Aliran portofolio investor asing kembali di bulan 
Februari 
(aliran masuk portofolio investor asing, miliar dolar Amerika; 
cadangan devisa, miliar dolar Amerika) 

 

 

Sumber: BPS dan Bank Dunia Sumber: BI dan CEIC 
Catatan: “Aliran” SUN (surat utang negara) dan SBI 
(sertifikat BI) menunjukkan pergantian kepemilikan 

 
Cadangan terus 
meningkat 

 Setelah penurunan cadangan devisa pada aliran keluar portofolio modal di bulan Januari, 
kini cadangan telah kembali meningkat. Di bulan Februari saja, cadangan internasional 
telah meningkat sebesar 4,3 miliar dolar Amerika. Pada awal bulan Maret jumlah 
cadangan telah berada sedikit di atas 100 miliar dolar Amerika. Sejalan dengan 
pengumpulan cadangan ini, kurs tukar valuta telah menguat terhadap dolar Amerika, 
sebesar 2,5 persen selama bulan Februari, sesuai dengan isyarat kebijakan BI dan 
kembalinya aliran masuk, dan juga mencerminkan kelemahan dolar secara umum. 
Penguatan serupa juga telah tercatat pada mata uang negara-negara sewilayah terhadap 
dolar, yang telah melemah karena keprihatinan akan dampak dari tingginya harga minyak 
dan defisit fiskal.  
 

Laju pertumbuhan 
moneter meningkat pada 
akhir tahun 2010 

 Laju pertumbuhan broad money telah meningkat secara bertahap sepanjang tahun dan 
kini berada pada 17 persen tahun-ke-tahun pada akhir bulan Januari 2011. Laju 
pertumbuhan narrow and base money  telah meningkat dengan lebih cepat dibanding 
broad money dan telah melonjak mengikuti peningkatan giro wajib dari 5 menjadi 8 
persen di bulan November. Pergerakan pada base money pada akhir tahun juga 
terhambat dengan pencairan belanja negara yang terpusat di bulan Desember yang 
mengakibatkan pada penurunan tajam dalam kewajiban bank sentral terhadap 
pemerintah. Sejak akhir Desember base money telah turun, dan juga persediaan yang 
beredar di operasi pasar terbuka.  
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Terdapat pergeseran yang jelas pada komposisi persediaan yang beredar di operasi 
pasar terbuka (OMO) sejak pertengahan tahun 2010. Setelah tidak lagi menyediakan SBI 
3-bulanan di bulan November, BI juga tidak lagi menyediakan SBI 6-bulanan sejak bulan 
Februari. Keseluruhan persediaan SBI juga telah menurun dengan fasilitas deposito 
berjangka yang berada di belakang peningkatan bagian OMO yang beredar. Pada akhir 
bulan Februari 2010, persediaan OMO SBI berada pada 189 triliun rupiah dibanding 220 
triliun rupiah untuk fasilitas deposito berjangka. Pada bulan Juni 2010, angkanya telah 
menjadi masing-masing 269 triliun rupiah dan 69 triliun rupiah. 
 

Kuatnya sektor riil 
mendorong kuatnya 
keseluruhan indikator 
sektor perbankan 

 Secara umum indikator macroprudential (kehati-hatian makrokonomi) sektor perbankan 
tidak berubah sejak Triwulanan edisi bulan Desember 2010 dan tetap kuat. Rasio kredit 
macet terus menurun, mencapai 2,6 persen pada akhir tahun 2010, dan rasio kecukupan 
modal pada akhir tahun berada pada 17,2 persen. Di bulan Desember BI mengumumkan 
suatu paket 23 kebijakan yang mencakup lima bidang utama, termasuk memperkuat 
kebijakan macroprudential, meningkatkan ketahanan bank dll. Termasuk di dalamnya 
adalah peningkatan dalam giro wajib minimum mata uang asing yang telah disinggung 
sebelumnya dan juga pembatasan untuk peminjaman asing jangka pendek yang tidak 
dapat melebihi 30 persen dari modal bank.  
 
Kebijakan penyesuaian BI lainnya yang telah diterapkan terlebih dahulu, yaitu rasio tujuan 
loan-to-deposit (LDR) pada kisaran 78 hingga 100 persen bagi bank umum, yang 
diumumkan pada bulan September 2010, diberlakukan pada bulan Maret 2011. Per bulan 
Desember, keseluruhan LDR adalah 75 persen, turun tipis dari 78 persen di bulan 
September tetapi naik dibanding awal tahun 2010, dan tiga bank utama tidak memenuhi 
tingkat minimum tersebut. Bagi bank-bank itu - yang menekankan pada pelayanan 
kepada jumlah penyimpan yang meningkat - membayar denda karena tidak memenuhi 
rasio itu persyaratan giro wajib minimum yang meningkat, mungkin adalah alternatif yang 
lebih baik dibanding mendorong bank meningkatkan pemberian kredit secara cepat 
namun dapat berdampak pada kualitas kreditnya.  
 

Kredit modal kerja tetap 
menjadi pemberi 
kontribusi yang dominan 
terhadap pertumbuhan 
kredit, sesuai dengan tren 
investasi 

 Kekuatan ekonomi riil mendorong tren naiknya pertumbuhan kredit riil dan nominal. Kredit 
modal kerja memberi kontribusi hingga setengah lebih kepada pertumbuhan kredit 
nominal yang mencapai 23 persen tahun-ke-tahun di bulan Desember 2010, dengan
pertumbuhan kredit riil pada 15 persen, naik dari 5 persen pada awal tahun 2010. Suku 
bunga juga turun secara bertahap, menjadi 13 persen nominal dan 6 persen riil, pada 
akhir tahun 2010. Bersamaan dengan itu perbedaan suku bunga antar bank dengan suku 
bunga kredit paling tinggi dan paling rendah dan marjin bunga bersih (net interest margin)
telah bergerak turun. Pada akhir bulan Maret, persyaratan BI yang baru untuk 
mengumumkan suku bunga dasar kredit (prime lending rate) akan mulai berlaku untuk 
bank-bank besar, dimana mereka diharuskan untuk mengumumkan suku bunga dasar 
kredit mereka dalam rupiah bagi kredit korporasi, ritel dan konsumen untuk mendorong 
peningkatan transparansi suku bunga yang tersedia dan tingkat persaingannya. 

6. Meningkatnya harga komoditas dan prospek tingkat pencairan belanja 
pemerintah adalah ketidakpastian utama terhadap perkiraan fiskal tahun 2011 

Defisit anggaran tahun 
2010 lebih rendah dari 
perkiraan, sebesar 0,6 
persen dari PDB 

 Realisasi penerimaan yang relatif lebih kuat dan pengeluaran yang lebih lemah 
menghasilkan defisit fiskal yang lebih rendah pada 0,6 persen dari PDB di tahun 2010 
dibanding APBN-P sebesar 2,1 persen dari PDB. Seperti pada tahun-tahun yang lalu, 
realisasi anggaran sangat dipengaruhi oleh kinerja akhir tahun. Selama 11 bulan hingga 
November anggaran mengalami surplus sebesar 16 triliun rupiah dan berubah menjadi 
defisit sebesar 39,5 triliun rupiah pada akhir bulan Desember. Sekitar 18 persen dari 
keseluruhan penerimaan datang pada bulan Desember (Gambar 13) dan 22 persen dari 
keseluruhan belanja, termasuk transfer. 
 

Penerimaan migas dan 
koreksi sementara 
terhadap penerimaan 
PPN mendorong 
penerimaan pada akhir 
tahun 2010 

 Jumlah penerimaan meningkat sebesar 19 persen di tahun 2010 secara nominal.
Penerimaan pajak meningkat sebesar 20 persen dengan penerimaan non-pajak 
meningkat sebesar 18 persen (penerimaan migas meningkat sebesar 21 persen). 
Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pemotongan pajak penghasilan perorangan dan 
badan di tahun 2010. Akan tetapi, dengan tidak adanya sampel wajib pajak yang 
kontrafaktual dan stabil, penilaian dampak bersih terhadap pemungutan pajak akan sulit 
dilakukan. 
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Penerimaan yang kuat mengejutkan banyak pihak, relatif terhadap proyeksi berdasarkan 
kinerja sebelas bulan pertama. Sebagian besar dari kenaikan di bulan Desember ini 
disebabkan oleh penerimaan PPN dan sebagian peningkatan dari penerimaan migas. 
Pengumpulan yang lebih rendah di bulan Desember bagi transfer keuntungan BUMN, 
satu dari beberapa kelompok penerimaan yang fluktuatif, dapat mengimbangi sebagian 
dari dampak tersebut.  
 
Kekuatan PPN berkaitan dengan pembayaran tunggakan subsidi bahan bakar yang 
mencapai 24 triliun rupiah. Pembayaran tersebut mencakup periode tahun 2003-2005 dan
bulan November hingga Desember 2009. Walaupun dibayarkan di tahun 2009, tetapi 
tidak dicatat pada angka realisasi anggaran waktu itu. Keputusan untuk mencatatnya 
sebagai angka bulan Desember 2010 mengikuti saran dari BPK yang kemudian diterima 
dan disahkan oleh DPR. Kejutan penerimaan ini sangat mirip dengan yang terjadi pada 
bulan Desember 2009.  
 

Gambar 13: Penerimaan yang kuat di bulan Desember 2010 
(Persentase realisasi penerimaan bulanan) 

Gambar 14: Pajak ekspor meningkat bersama harga CPO 
(CPO harga per ton dolar Amerika; penerimaan pajak ekspor, 
miliar rupiah) 

Sumber: Kemenkeu dan Bank Dunia Sumber: Kemenkeu dan Bank Dunia 

 
Melihat ke depan di tahun 
2011, proyeksi 
pertumbuhan penerimaan 
telah direvisi naik oleh 
Bank Dunia 

 Proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan penerimaan nominal telah direvisi naik untuk 
tahun 2011. Hal ini mencerminkan pertumbuhan dari dasar yang lebih kuat dari perkiraan 
tahun 2010 dan juga harga komoditas yang lebih tinggi. Harga komoditas tersebut tidak 
hanya mempengaruhi penerimaan yang berkaitan dengan migas tetapi juga, sebagai 
contoh, bea ekspor, yang utamanya berkaitan dengan bea minyak kelapa sawit mentah 
(CPO). Bea CPO meningkat bersama-sama dengan harga (lihat Triwulanan edisi bulan 
Juni 2010). Ketika harga-harga CPO membumbung tinggi, penerimaan bea ekspor juga 
meningkat (Gambar 14), walaupun besarnya hanyalah 1 persen dari seluruh penerimaan.
 
Tidak ada pengumuman penting lainnya mengenai kebijakan penerimaan untuk tahun 
2011. Kementerian Keuangan mengumumkan paket kebijakan Februari yang 
menyertakan, antara lain, peningkatan batas PPN rumah dari 50 juta menjadi 70 juta 
rupiah dan penghapusan PPN untuk minyak goreng bagi rakyat miskin. Akan tetapi, 
dampak keseluruhan terhadap penerimaan diperkirakan hanyalah kecil. Pemerintah juga 
telah memberi isyarat sedang mempertimbangkan potensi peran insentif pajak bagi 
berbagai industri utama, tetapi tanpa petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut tidak 
mungkin memperkirakan besar atau arah insentif pajak itu terhadap pemungutan pajak. 
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Pada sisi pengeluaran, 
sekali lagi pencairan 
masih berada cukup jauh 
di bawah anggaran… 

 Realisasi belanja di tahun 
2010 sebesar 94 persen dari 
jumlah APBN-P atau 91 
persen di luar transfer
(Gambar 15). Walaupun 
secara nominal belanja di 
tahun 2010 adalah 12 persen
(atau 63,3 triliun rupiah) lebih 
tinggi dari nilai realisasi tahun 
2009, laju pencairan relatif 
terhadap APBN-P tetap 
berada pada tingkat yang 
sama. Kapasitas penyerapan 
belanja inti (belanja gaji, materi 
dan modal) telah memburuk, 
yang menunjukkan bahwa 
tantangan pelaksanaan 
anggaran masih tetap ada 
(lihat Bagian B dari Triwulanan 
edisi bulan Desember 2010).  

 Gambar 15: Tingkat pencairan secara keseluruhan hanya 
meningkat sedikit dari tahun 2009 
(belanja aktuil sebagai persen dari APBN-P,  persen) 

Catatan: CG – Pemerintah pusat 
Sumber: Kemenkeu dan Bank Dunia 

  Beberapa reformasi yang telah diluncurkan di tahun 2009 dan 2010 untuk menangani 
masalah tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2011. Selain itu beberapa petunjuk 
pelaksanaan dan sosialisasi mungkin perlu dilakukan agar reformasi  berjalan dengan 
efektif. Faktor-faktor lain di belakang rendahnya belanja termasuk kendala yang berkaitan 
dengan cuaca bagi beberapa proyek infrastruktur dan anggaran yang dialokasikan bagi 
reformasi birokrasi pada enam kementerian utama tidak sepenuhnya dilaksanakan. 
 
Berlainan dengan rendahnya belanja ini, belanja untuk subsidi non-energi tercatat lebih 
tinggi 27 persen dari APBN-P. Hal ini pada umumnya mencerminkan pembayaran PPN 
untuk bahan bakar bersubsidi untuk tahun 2009 dan 2010 dan pembayaran untuk 
program Raskin bulan ke-13.  
 

… dan kecondongan 
belanja pada akhir tahun 
tetap terjadi 

 Sejalan dengan rendahnya belanja di tahun 2010, pola belanja yang condong di akhir 
tahun masih tetap terjadi. Secara khusus 37 persen dari belanja modal direalisasikan 
pada bulan Desember, dibanding 32 persen di tahun 2009. Untuk tahun 2011 Pemerintah 
dilaporkan menargetkan realisasi anggaran  20 persen pada triwulan pertama. Walaupun 
hanya selama dua bulan, data pada bulan Februari menunjukkan bahwa keseluruhan 
belanja pemerintah pusat (tidak termasuk transfer) adalah sebesar 6 persen dari 
anggaran, yang hampir sama dengan tingkat belanja tahun sebelumnya. 
 

Keberhasilan reformasi 
yang bertujuan untuk 
meningkatkan laju 
pencairan anggaran 
sangat penting untuk 
belanja tahun 2011 
karena adanya realokasi 
untuk belanja modal 

 Defisit anggaran yang disahkan untuk tahun 2011 adalah 1,8 persen dari PDB, sebesar 
125 triliun rupiah, dan adalah sekitar tiga kali lipat defisit tahun 2010. Di tahun 2011, 
Pemerintah telah meningkatkan anggaran yang dialokasikan pada infrastruktur dan 
bantuan sosial. Alokasi untuk pengeluaran modal dan material masing-masing 43 persen
dan 22 persen lebih tinggi dari APBN-P tahun 2010. Pengeluaran untuk pegawai 
diperkirakan akan meningkat sebesar 11 persen relatif terhadap APBN-P tahun 2010, 
mencerminkan usulan peningkatan gaji sebesar 10 persen dan pembayaran gaji ke-13 
ditambah alokasi anggaran untuk tambahan institusi yang melaksanakan reformasi 
birokrasi. Alokasi belanja subsidi energi untuk APBN tahun 2011 sedikit lebih rendah dari 
tingkat APBN revisi 2010. Akan tetapi, seperti diulas pada Bagian B, belanja aktuil relatif 
terhadap anggaran akan bergantung pada harga minyak relatif terhadap asumsi harga 80 
dolar Amerika per barel dan pelaksanaan reformasi birokrasi. 
 

Re-alokasi dan penambahan belanja untuk infrastruktur dan bantuan sosial disambut baik 
untuk menangani kebutuhan pembangunan utama Indonesia. Akan tetapi, merealisasikan 
tingkat belanja tersebut, terutama untuk belanja modal, membutuhkan penanganan atas 
masalah pencairan yang disinggung sebelumnya. Kegagalan untuk mencapai kemajuan 
dalam bidang ini dapat menyebabkan rendahnya belanja secara agregat. Sebagai contoh, 
beberapa kementerian utama yang menerima peningkatan anggaran yang cukup besar 
adalah kementerian yang mencatat pelaksanaan belanja yang cukup jauh di bawah 
anggaran pada tahun 2010, seperti Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (Tabel 9). 
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Tabel 9: Beberapa kementerian utama yang menerima peningkatan belanja yang cukup besar di tahun 2011 memiliki 
tingkat pencairan yang rendah di tahun 2010 
(sepuluh kementerian/lembaga tertinggi sesuai dengan alokasi anggaran tahun 2011) 

 

Kementerian/lembaga 
APBN 2011 

(triliun rupiah) 
Persen 
total* 

Rendahnya 
pencairan di 2010 

relatif terhadap 
APBN-P  

Peningkatan alokasi pada 
APBN 2011 relatif terhadap 
APBN revisi 2010 (persen) 

Pekerjaan umum 58,0 13,4 14,5 60,6 

Pendidikan nasional 55,6 12,9 0,1 -12,3 

Pertahanan 47,5 11,0 8,3 10,7 

Agama 32,1 7,4 1,4 6,6 

Kepolisian Indonesia 29,8 6,9 4,3 7,1 

Kesehatan 27,7 6,4 14,2 16,2 

Transportasi 22,1 5,1 8,5 25,9 

Keuangan 17,6 4,1 21,3 14,3 

Pertanian 16,7 3,9 6,8 88,2 
Energi & sumber daya 
mineral 15,3 3,5 38,5 91,2 

 

Catatan: * Total adalah jumlah alokasi kementerian/lembaga. 
Sumber: Kemenkeu dan Bank Dunia 

 
Bank Dunia 
memproyeksikan defisit 
0,9 persen dari PDB di 
tahun 2011 

 Proyeksi defisit APBN 2011 dari Bank Dunia adalah 0,9 persen dari PDB atau 64 triliun
rupiah (Tabel 10). Seperti pada tahun-tahun yang lalu, alasan utama dari defisit yang 
relatif lebih rendah dibanding angka Pemerintah adalah proyeksi penerimaan pajak yang 
lebih tinggi (dengan asumsi pertumbuhan PDB nominal yang lebih kuat, lihat Triwulanan 
edisi bulan Juni 2010) bersama-sama dengan asumsi bahwa tingkat pencairan tetap 
berada di bawah 100 persen. Tingkat pencairan untuk program-program inti diproyeksikan 
akan meningkat dari tahun 2010, ketika beberapa reformasi untuk meningkatkan 
pelaksanaan anggaran telah mulai efektif. Dengan asumsi harga minyak yang lebih tinggi, 
Bank Dunia memproyeksikan subsidi energi dan transfer ke daerah yang lebih tinggi 
relatif terhadap APBN, dan juga penerimaan terkait yang lebih tinggi. 
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Tabel 10: Defisit APBN 2011 diproyeksikan meningkat didukung oleh peningkatan belanja inti 
(triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 

 
 

Catatan: Ramalan penerimaan Bank Dunia berdasarkan metodologi yang berbeda dari Pemerintah untuk mendapatkan 
proyeksi bagi PDB nominal (lihat Bagian C dari Triwulanan edisi bulan Juni 2010 untuk pembahasan lengkap) 
Sumber: Kemenkeu dan proyeksi Bank Dunia 

 
  

2009 2010 2011 (p) 2011 (p)

Hasil Hasil Anggaran
Perkiraan

Bank Dunia* 

A. Penerimaan negara dan grant 848.8 1,014.0 1,104.9 1,148.8 
1. Penerimaan pajak 619.9 744.1 850.3 846.8 
   a. Pajak dalam negeri 601.3 715.2 827.2 804.0 

i. Pajak penghasilan 317.6 356.6 420.5 423.3 
      - Migas 50.0 58.9 55.6 68.3 
      - Non migas 267.5 297.7 364.9 355.1 

ii.  Pajak dalam negeri lain 283.6 358.6 406.8 380.7 
    b. Pajak perdagangan internasional 18.7 28.9 23.0 42.7 

i. Bea impor 18.1 20.0 17.9 22.9 
ii.Bea ekspor 0.6 8.9 5.1 19.8 

2. Penerimaan bukan pajak 227.2 267.5 250.9 302.0 
o/w sumber daya alamm 139.0 170.1 163.1 191.1 

i. Migas 125.8 152.7 149.3 170.9 
ii. Non migas 12.8 17.3 13.8 20.1 

B. Pengeluaran 937.4 1,053.5 1,229.6 1,212.6 
1. Pemerintah pusat 628.8 708.7 836.6 818.4 

-  Pegawai 127.7 147.7 180.8 171.8 
-  Belanja materi 80.7 94.6 137.9 124.1 
-  Belanja modal 75.9 75.5 135.9 122.3 
-  Pembayaran bunga 93.8 88.3 115.2 113.6 
-  Subsidi 138.1 214.1 187.6 214.2 
-  Pengeluaran grant 0.0 0.1 0.8 0.2
-  Belanja sosial 73.8 68.4 63.2 60.7 
-  Belanja lain 38.9 20.0 15.3 11.4 

2. Transfer ke daerah 308.6 344.7 393.0 394.2 

C. Neraca utama 5.2 48.9 -9.4 49.9 

D. SURPLUS / DEFISIT (88.6) (39.5) (124.7) (63.8) 
Defisit (persen PDB) (1.6) (0.6) (1.8) (0.9) 

Asumsi/hasil ekonomi

Produk domestik bruto (PDB) 5,604 6,423 7,020 7,475 
Pertumbuhan ekonomi (persen) 4.6 6.1 6.4 6.4
IHK (persen) 4.8 5.1 5.3 6.3
Kurs tukar (IDR/USD) 10,356 9,074 9,250 8,900 
Suku bunga SBI (rata-rata %) 7.3 6.4 6.5 7.0
Crude oil price (USD/barel) 61.6 79.4 80.0 90.0 
Produksi minyak ('000 barel/hari) 950 954 970 970 
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Setelah kelebihan 
pembiayaan di tahun 
2010, karena defisit yang 
lebih rendah, pemerintah 
merencanakan untuk 
menggunakan sumber 
dalam negerinya untuk 
menutupi sebagian besar 
kebutuhan pendanaan 
bersihnya di tahun 2011 

 Dengan defisit yang rendah, 
pendanaan bruto pada tahun 
2010 adalah 50 triliun rupiah 
di atas kebutuhan pendanaan 
(Tabel 11). Masalah dalam 
negeri merupakan penyebab 
utama dari pendanaan 
hutang bruto (143 triliun
rupiah  dari 167 triliun rupiah). 
Pendanaan konsesi asing 
sedikit negatif dan 
diperkirakan akan tetap 
rendah di tahun 2011.  
 
Penjualan obligasi mencapai 
sekitar 20 persen dari target 
tahunan pada dua bulan 
pertama tahun 2011 dan
sejumlah pembelian kembali 
obligasi telah dilakukan. 
Pemerintah juga telah 
mengisyaratkan rencana 
untuk meluncurkan 
penerbitan global pada 
beberapa bulan ke depan. 
Walaupun terjadi beberapa 
penyesuaian naik terhadap 
yield, seperti disinggung di 
atas, sesuai skenario dasar 
(baseline), permintaan untuk 
obligasi negara Indonesia 
tampaknya akan tetap kuat. 
Selain itu kelebihan 
pendanaan Pemerintah di 
tahun 2010 telah membantu 
persediaan dana cadangan 
jika terjadi goncangan 
terhadap kondisi pendanaan. 

Tabel 11: Pendanaan bruto di tahun 2010 berada di atas 
kebutuhan pendanaan 
(triliun rupiah) 

  

2010 2011 

APBN -P Realisasi APBN 

Kebutuhan dana 
A. Keseluruhan 

defisit 133,7 39,5 124,7 

Defisit utama 28,1 -48,9 9,4 
Jumlah pembayaran 

bunga 105,7 88,3 115,2 

B. Amortisasi 141,5 135,6 133,5 

Sekuritas pemerintah 70,5 76,5 74,0 

Hutang resmi LN 54,1 50,6 47,8 
Perjanjian hutang 

tambahan 16,8 8,5 11,7 

C. Lainnya* 22,5 20,8 16,0 
Total kebutuhan 
pendanaan bruto 
(A+B+C) 297,7 195,9 274,2 

Sumber pendanaan 

E. Pinjaman resmi 70,8 53,2 58,9 

F. Obligasi komersial 178,0 167,3 200,7 

G. Bank dalam negeri 45,5 21,5 12,7 

H. Lainnya** 2,4 3,2 0,9 
Total sumber 
pendanaan bruto 
(E+F+G+H) 297,7 245,6 274,2 

Catatan: *Kebutuhan pendanaan lainnya termasuk, misalnya, 
dana investasi pemerintah dan pemulihan aktiva. **Sumber 
pendanaan lain termasuk, misalnya, pinjaman bank dalam 
negeri 
Sumber: Kantor Pengelola Hutang 

7. Ketidakpastian jangka pendek sekitar proyeksi telah meningkat 

Risiko jangka pendek 
telah meningkat seiring 
dengan gejolak harga 
komoditas 

 Resiko sekitar proyeksi baseline telah meningkat, dengan risiko utama berkaitan dengan 
harga minyak dan komoditas, yang mempengaruhi neraca fiskal dan aliran perdagangan 
Indonesia. Juga terdapat risiko bahwa goncangan lanjutan terhadap inflasi, baik berasal 
dari dalam maupun luar negeri, dapat melebar pada peningkatan ekspektasi inflasi, 
harga-harga umum dan upah.  
 

Peningkatan harga 
minyak yang 
berkelanjutan sepanjang 
2011 merupakan risiko 
jangka pendek utama 

 Tingginya harga minyak sepanjang tahun 2011 dapat menghambat pertumbuhan dunia 
dan juga meningkatkan beban fiskal dari subsidi energi. Tabel 12 menyajikan perkiraan 
dampak terhadap variabel ekonomi makro dan fiskal dari dua skenario harga minyak yang 
lebih tinggi dari asumsi baseline 90 dolar Amerika per barel. Tampaknya terdapat dampak 
positif yang kecil terhadap PDB headline dari tingginya harga minyak, dengan lingkungan 
eksternal yang lebih lemah yang mengimbangi sebagian dampak positif terhadap 
produksi dalam negeri. PDB nominal diperkirakan akan meningkat karena sekarang 
terdapat aliran penerimaan yang lebih besar yang mengalir ke produsen minyak dalam 
negeri. Konsisten dengan hal ini, PDB deflator diperkirakan akan berkisar ½ persen lebih 
tinggi sesuai dengan skenario minyak 105 dolar Amerika, dan 1 persen lebih tinggi 
menurut skenario 120 dolar Amerika karena dampak terhadap biaya transportasi. Menurut 
kebijakan subsidi bahan bakar yang berlaku, harga konsumen pada neraca tampaknya 
tidak akan berubah dari perkiraan baseline karena konsumen dalam negeri pada 
umumnya terlindung dari kenaikan apapun yang dialami harga minyak internasional. 
Dalam hal reformasi subsidi, dampaknya pada harga konsumen akan sangat bergantung 
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pada sifat reformasi tersebut. Juga tampaknya akan terdapat beberapa tekanan naik 
terhadap harga konsumen dari dampak tahap berikutnya yang disebabkan oleh biaya 
transportasi yang lebih tinggi.  

 
Tabel 12: Skenario harga minyak yang berbeda untuk tahun 
2011 pada umumnya berdampak pada defisit anggaran 

Dampak bersih terhadap pendanaan Pemerintah 
diperkirakan akan relatif terbatas di dalam skenario 
tingginya harga minyak saja, yaitu mengasumsikan tidak 
ada perubahan dalam harga komoditas lain relatif 
terhadap baseline. Subsidi bahan bakar diperkirakan 
akan meningkat menjadi 14,6 persen dari jumlah belanja 
menurut skenario 120 dolar Amerika, naik dari 9,6 persen
pada skenario baseline sebesar 90 dolar Amerika (Tabel
12). Transfer kepada Pemerintah daerah juga meningkat 
karena kontrak bagi hasil untuk penerimaan migas (15,5 
persen untuk minyak dan 30,5 persen untuk gas). 
Penerimaan migas meningkat menjadi 23,2 persen dari 
jumlah penerimaan menurut skenario 105 dolar Amerika 
dan menjadi 25,2 persen sesuai skenario 120 dolar 
Amerika. Akan tetapi tidak cukup untuk mengimbangi 
peningkatan belanja, dan diproyeksikan defisit anggaran 
akan meningkat menjadi 1 persen dari PDB pada 
skenario 105 dolar Amerika dan menjadi 1,3 persen
sesuai dengan skenario 120 dolar Amerika.  
 

 

Skenario harga minyak 

  
Dolar Amerika per 

Barel 

Proyeksi untuk 2011: 90 105 120 

Pertumbuhan PDB riil (persen) 6,4 6,4 6,5 
Pertumbuhan PDB deflator 
(persen) 9,4 9,9 10,0 
Pertumbuhan PDB nominal 
(persen) 16,4 16,9 17,4 
Subsidi energi (persen dari total 
belanja)* 9,6 12,2 14,6 
Penerimaan Energi (persen dari 
total penerimaan) 20,8 23,2 25,2 

Defisit angaran (persen PDB)* -0,9 -1,0 -1,3 
 

Catatan: *Asumsi tidak ada perubahan dalam kebijakan 
subsidi relatif terhadap anggaran. Sumber: Proyeksi Bank 
Dunia 

 
Peningkatan harga 
komoditas secara umum 
akan membantu 
memangkas defisit APBN  

 Karena pergerakan yang tercatat pada harga energi dan non-energi, tampaknya bahwa 
skenario harga minyak yang lebih tinggi akan diikuti dengan peningkatan yang lebih 
umum pada harga komoditas. Mengikuti analisis pada Triwulanan edisi bulan Juni 2010, 
goncangan naik sebesar 15 dan 30 persen terhadap asumsi harga komoditas baseline 
akan meningkatkan PDB riil (dengan 0,2 persen untuk goncangan 30 persen) dan PDB 
nominal. Proyeksi bagi inflasi akan meningkat sebesar 0,4 persen menurut skenario 
goncangan 30 persen. Juga ditemukan bahwa harga komoditas umum yang lebih tinggi 
memberikan nilai positif bersih terhadap APBN.  
 

Kebijakan tanggapan 
makro yang tepat 
merupakan faktor 
mitigasi yang penting 
untuk membatasi dampak 
goncangan terhadap 
ekonomi dalam negeri 

 Kerentanan Indonesia terhadap aliran keluar modal yang mengikuti goncangan negatif 
terhadap sentimen pasar keuangan tetap ada. Sementara cadangan devisa telah 
meningkat pada tahun lalu, paparan (exposure) terhadap aliran keluar potensial juga telah 
meningkat, sebagai contoh, dalam bentuk kepemilikan asing atas sekuritas pemerintah, 
SBI dan ekuitas dalam negeri. Kebijakan tanggapan yang memadai, tepat waktu dan 
terkoordinasi akan membantu membatasi kemungkinan peningkatan goncangan apapun, 
seperti terhadap inflasi atau peningkatan harga minyak, melalui perubahan dalam 
sentimen investor asing.  
 

Melihat kepada jangka 
menengah, penanganan 
kelemahan infrastruktur 
adalah kunci untuk 
semakin meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi 
Indonesia  

 Di luar risiko jangka pendek, menggerakan pertumbuhan ke tingkat 7 persen atau lebih 
akan membutuhkan investasi untuk menangani kelemahan prasarana Indonesia dan 
untuk meningkatkan keahlian dan pelatihan. Pada prasarana, pergeseran menuju belanja 
modal pada APBN adalah langkah positif dan juga UU Pengadaan Tanah yang kini 
berada di DPR. Reformasi untuk meningkatkan iklim investasi juga dapat membantu 
memberi stimulasi lebih lanjut kepada investasi yang menciptakan pekerjaan dan 
penerimaan.  
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B. PERKEMBANGAN TERBARU PEREKONOMIAN INDONESIA 

1. Kenaikan harga pangan akhir-akhir ini dan dampaknya terhadap rumah tangga 
miskin dan rentan  

Kenaikan harga bahan 
pangan di dalam dan luar 
negeri akhir-akhir ini 
kembali menjadi  
perhatian khususnya 
terhadap upaya kebijakan 
yang diberikan untuk 
mengurangi dampak 
negatifnya terhadap 
rumah tangga  miskin  
dan rentan 

 Hampir seluruh harga komoditas pertanian di pasar internasional meningkat tajam sejak 
pertengahan tahun 2010. Inflasi harga bahan pangan dalam negeri telah meningkat di 
banyak negara. Tiga tahun sejak krisis harga bahan pangan tahun 2008, masalah 
ketahanan pangan  kembali menjadi perhatian, yang mendorong pemerintah untuk 
mempertimbangkan berbagai cara untuk mengurangi dampak dari peningkatan harga 
pangan, terutama bagi rumah tangga miskin. 
 
Harga beras di dalam negeri, komoditas yang paling penting bagi rumah tangga miskin di 
Indonesia, meningkat dengan pesat selama tahun 2010. Peningkatan itu mendorong 
naiknya inflasi harga bahan pangan, hampir pada tingkat yang dicapai pada tahun 2005 
dan 2008, dan menurunkan daya beli masyarakat. Bagian ini mengulas pergerakan harga 
yang belakangan ini terjadi dan lalu menyoroti beberapa contoh kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh negara lain untuk mengurangi dampaknya terhadap rumah tangga miskin, 
termasuk jaring pengaman yang tepat sasaran untuk melindungi konsumen yang lemah 
dan upaya-upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan pasokan bahan pangan untuk 
jangka pendek dan panjang. 

a. Kenaikan harga beras dalam negeri mendorong meningkatnya inflasi bahan 
pangan di Indonesia 

Kenaikan harga, terutama 
harga beras dan cabai, 
telah mendorong 
kenaikan inflasi yang 
tajam menjelang akhir 
tahun 2010, tetapi telah 
mulai melunak kembali 
akhir-akhir ini 

 Gangguan yang disebabkan oleh cuaca selama tahun 2010 telah menurunkan produksi 
bahan pangan dan menyebabkan peningkatan harga bahan pangan di seluruh Indonesia. 
Secara khusus, harga konsumen padi-padian (88 persen adalah beras) meningkat 
sebesar 26.9 persen (tahun-ke-tahun) menjelang akhir 2010. Naiknya harga beras yang 
disebabkan oleh jatuhnya produksi beras yang tidak diperkirakan sebelumnya di 
beberapa daerah di Indonesia, karena cuaca hujan yang berkelanjutan menyebabkan 
merebaknya berbagai wabah di beberapa daerah produksi utama. Hujan yang 
berkelanjutan juga mengganggu jalur distribusi beras antar kota dan antar pulau. Faktor 
lain yang turut mendorong peningkatan inflasi harga bahan pangan adalah gejolak tajam 
pada harga cabai, yang meningkat sekitar 200 persen (tahun-ke-tahun) pada 2010 
(Gambar 16). 
 
Inflasi harga bahan pangan melambat pada beberapa minggu terakhir. Harga grosir 
dalam negeri (kualitas beras IR64 III) mencapai puncaknya pada bulan November (26 
persen lebih tinggi dari satu tahun yang lalu) dan sejak itu telah turun sebesar 8 persen
pada bulan Februari, seiring dengan telah mulainya masa panen awal dan telah 
terdistribusinya beras impor oleh Bulog. Harga padi-padian pada  IHK juga menurun pada 
bulan Februari dan peningkatan tahun-ke-tahunnya turun menjadi 16 persen. 
 

Kenaikan harga beras 
tidak merata disemua 
kota 

 Peningkatan harga beras tidak merata disemua kota atau pusat penjualan. Sebagai 
contoh, pada bulan Desember 2010, harga padi-padian meningkat sebesar 66 persen 
(tahun-ke-tahun) di Banjarmasin tetapi hanya sebesar 5 persen di Jayapura. Distribusi 
harga menunjukkan bahwa faktor-faktor setempat turut mempengaruhi harga dan jauhnya 
lokasi bukanlah satu-satunya faktor yang berperan. Sebagai contoh, peningkatan terbesar 
tidak hanya terjadi di kota-kota terpencil di Indonesia, dimana Depok dan Jakarta 
mengalami peningkatan harga beras ketiga dan keempat terbesar di tahun 2010 dari 
seluruh 66 kota yang tercakup di dalam data IHK BPS (Gambar 17). Pergerakan harga 
juga bervariasi pada titik transaksi. Sebagai contoh, harga grosir tetap bertahan stabil dari 
sekitar bulan September 2010 sementara harga eceran terus meningkat pada periode 
yang sama. 
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Gambar 16: Kenaikan harga beras memberi sumbangan 
besar pada inflasi akhir tahun, terutama bagi rumah tangga 
miskin  
(persentase kontribusi terhadap laju inflasi tahun-ke-tahun 
Desember 2010) 

Gambar 17: Laju peningkatan harga padi-padian tidak sama 
di berbagai kota 
(persen inflasi padi-padian tahun-ke-tahun pada Desember
2010) 

Sumber: BPS dan Bank Dunia Catatan: ‘Padi-padian’ merujuk pada sub-komponen dalam 
IHK Sereal, Singkong dan produk yang berkaitan (yang 88% 
adalah beras). Sumber: BPS dan Bank Dunia  

 

Harga beras dalam negeri 
tetap lebih tinggi dari 
harga internasional 

 Kurangnya keterpaduan pasar beras Indonesia dengan pasar internasional menyebabkan 
sedikitnya pengaruh harga beras internasional terhadap harga di dalam negeri, yang 
sebagian besar ditentukan oleh kondisi pasokan di dalam negeri. Sebagai contoh, ketika 
gejolak pasokan dalam negeri terjadi di tahun 2010, harga yang dibayar oleh penduduk 
Indonesia untuk beras meningkat cukup besar di atas harga internasional (Gambar 18). 
Harga dalam negeri hanya 4 persen lebih mahal dari harga internasional di bulan 
Desember 2009, tetapi kesenjangan ini melebar hingga puncaknya sebesar 77 persen
pada bulan Agustus 2010 sebelum turun secara bertahap menjadi 33 persen pada bulan 
Januari 2011 karena harga beras internasional meningkat lebih cepat dibanding harga 
dalam negeri. Akan tetapi, turunnya harga internasional beras Vietnam yang disebabkan 
depresiasi mata uang terhadap dollar Amerika lebih besar dari pada penurunan harga 
beras, menyebabkan meningkatnya kesenjangan antara harga domestic dan internasional 
sebesar 41 persen. Perbedaan positif dari harga ini tidak selalu terjadi; di tahun 2008 
keadaan terbalik, dengan harga internasional yang tercatat hingga 80 persen lebih besar 
dibanding harga dalam negeri Indonesia setelah meningkat tiga kali lipat sementara harga 
di dalam negeri hanya meningkat sebesar 13 persen tahun-ke-tahun. Di tahun 2008 
pasokan beras dalam negeri tetap kuat sementara di tahun 2010 pasokannya melemah.  
 

Harga beras internasional 
meningkat reltif lebih 
sedikit dibanding harga 
bahan pangan lainnya  

 Inflasi harga bahan pangan Indonesia dapat dilihat dari peningkatan harga bahan pangan 
dunia.2 Indeks harga bahan pangan dunia dari Bank Dunia di bulan Februari 2011 
sebanding dengan nilai puncaknya di tahun 2008. Satu perbedaan yang sangat penting 
antara keadaan sekarang dan krisis bahan pangan di tahun 2008 adalah peningkatan 
harga beras dunia yang lebih lambat. Harga ekspor beras Thai hanya meningkat sebesar 
9 persen antara bulan Oktober dan Februari dan bertahan di kisaran 70 persen di bawah 
nilai tertinggi yang dicapai pada krisis bahan pangan tahun 2008. Faktor-faktor yang tetap 
menjaga laju peningkatan harga beras tetap di bawah padi-padian lain antara lain baiknya 
panen di negara-negara pengekspor, menurunnya permintaan dari dalam negeri dan 
pelepasan persediaan yang besar ke pasar oleh beberapa eksportir utama. Akan tetapi, 
pasar perdagangan beras internasional sangat tipis dengan perkiraan hanya 7 persen dari 
produksi dunia yang diperdagangkan. Artinya harga-harga sangat peka terhadap 
keputusan yang tiba-tiba dibuat oleh negara-negara mengimpor beras dalam jumlah 
besar atau perubahan kebijakan ekspor yang dapat secara langsung mengubah 
keseimbangan dunia, seperti yang terjadi di tahun 2008. 

                                                                  
2 Untuk rincian selanjutnya lihat laporan Bank Dunia bulan Februari 2011 Food Price Watch 
http://www.worldbank.org/foodcrisis/food_price_watch_report_feb2011.html. 
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Inflasi harga bahan 
pangan telah meningkat 
di banyak negara tetapi 
laju di Indonesia masih 
relatif tinggi dibanding 
negara-negara lain 
dikawasan 

 Peningkatan harga dunia telah mendorong inflasi bahan pangan di banyak negara, baik 
negara berkembang maupun negara maju. Negara tetangga Indonesia di Asia Timur juga 
mengalami peningkatan harga bahan pangan, terutama China dan Vietnam. Laju inflasi 
bahan pangan Indonesia relatif tinggi sebesar 15 persen tahun-ke-tahun di bulan Februari
2011, yang umumnya didorong oleh peningkatan besar pada harga beras (Gambar 19).  

 
Gambar 18: Harga beras Indonesia lebih tinggi dibanding 
harga internasional 
(Celah poin persentase, rupiah per kilogram) 

Gambar 19: Inflasi bahan pangan Indonesia termasuk yang 
tertinggi di wilayahnya 
(Persen) 

Catatan: Harga dalam negeri adalah harga grosir kualitas 
rendah (IR 64 III) dan harga internasional adalah Vietnamese 
25% broken rice dalam rupiah Sumber: Pasar kulakan 
Jakarta, FAO 

Sumber: Lembaga statistik nasional masing-masing negara 

b. Peningkatan harga bahan pangan menurunkan daya beli rumah tangga miskin 

Secara global, 
peningkatan harga bahan 
pangan belakangan ini 
diperkirakan telah 
menambah 44 juta rumah 
tangga miskin di seluruh 
dunia  

 Dampak lonjakan harga bahan pangan internasional bagi rumah tangga miskin secara 
global cukup besar. Menurut Food Price Watch Bank Dunia bulan Februari 2011, 
perkiraan peningkatan kemiskinan (didefinisikan dengan perbandingan internasional 
untuk pengeluaran sebesar $1,25 per orang per hari) akan mencapai 44 juta rumah 
tangga, atau sekitar 0,8 persen jumlah penduduk di negara-negara berpenghasilan 
rendah dan menengah. Angka keseluruhan ini mencakup masuknya 68 juta orang ke 
jurang kemiskinan dan 24 juta produsen makanan netto yang berhasil keluar dari 
kemiskinan. Akan tetapi dampaknya juga akan dirasakan oleh kelompok rentan/lemah 
yang berada di atas garis kemiskinan tersebut. 
 

Dampak inflasi harga 
beras yang signifikan 
terhadap rumah tanga 
miskin berasal dari 
besarnya jumlah 
penghasilan bulanan 
mereka yang digunakan 
untuk membeli beras … 

 Di Indonesia, bagian bahan pangan mencapai lebih dari 50 persen dari keseluruhan 
pengeluaran bagi setengah jumlah penduduk di Indonesia, dan pengeluaran beras 
mencapai 17 persen dari seluruh pengeluaran bagi 20 persen penduduk paling miskin, 
dibanding hanya 3,8 persen bagi 20 persen penduduk yang paling mampu. Sebagai 
akibatnya daya beli kaum miskin dan mendekati miskin menerima dampak yang signifikan 
dari peningkatan harga beras dalam negeri, dengan pengaruh yang lebih buruk lagi bagi 
rice net consumers, mereka yang merupakan konsumen yang lebih banyak 
mengkonsumsi dibanding menghasilkan beras. Untuk setiap rumah tangga miskin yang 
memperoleh manfaat dari harga beras yang lebih tinggi (produsen beras yang lebih 
banyak memproduksi dibanding mengkonsumsi-rice net producers), terdapat tiga rumah 
tangga miskin yang lebih banyak mengkonsumsi beras (net consumers) dan menerima 
dampak buruk dari harga yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat pengaruh zat gizi yang 
berkaitan dengan menurunnya daya beli karena beras merupakan 50 persen dari jumlah 
asupan kalori dan 23 persen dari jumlah asupan protein dari konsumsi rumah tangga 
miskin. 
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… akibat peningkatan 
harga beras dalam negeri 
meningkatkan risiko 
memundurkan kemajuan 
yang telah dicapai dalam 
pengentasan kemiskinan 

 Dampak relatif dari harga beras terhadap pengeluaran kaum miskin terlihat dari 
perbedaan antara inflasi umum (headline) dan inflasi keranjang kemiskinan. Inflasi 
keranjang kemiskinan naik sebesar 13 persen di bulan Desember 2010, 6 poin 
persentase lebih tinggi dari laju inflasi headline, dan kemudian telah menurun menjadi 
10,5 persen di bulan Februari. Gejolak harga bahan pangan yang cukup besar dapat 
meningkatkan tingkat kemiskinan, walaupun pada masa pertumbuhan yang pesat, seperti 
pada tahun 2005-06 ketika tingkat kemiskinan melaju dari 15,7 persen menjadi 17,8 
persen, dan dapat terulang   di tahun 2011. 

c. Kebijakan untuk membantu rumah tangga rentan dan miskin3 

Pengalaman dari krisis 
pangan tahun 2008 
menunjukkan bahwa 
keberhasilan intervensi 
kebijakan dalam 
menanggapi peningkatan 
harga pangan harus 
ditujukan kepada rumah 
tangga yang rentan, 
menciptakan insentif bagi 
produsen, dan 
pendanaan yang 
berkelanjutan 

 Serangkaian instrumen kebijakan tersedia untuk mengelola dampak peningkatan harga 
bahan pangan. Pengalaman dari krisis bahan pangan di tahun 2008 dapat memberikan 
pelajaran yang berharga bagi apa yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang berhasil 
untuk menanggapi peningkatan harga yang sekarang terjadi. Yang pertama adalah 
merancang kebijakan secara cermat untuk memenuhi tujuan jangka pendek untuk 
melindungi rumah tangga yang paling rentan dan untuk mempertahankan dan 
menciptakan insentif untuk pasokan bahan pangan jangka panjang, termasuk 
meningkatkan produktivitas pertanian. Pada saat yang bersamaan sangatlah penting 
untuk memastikan bahwa kebijakan itu memiliki dukungan pendanaan yang 
berkelanjutan. Pelajaran kedua adalah pentingnya informasi yang akurat dan tepat waktu 
yang dapat memberi informasi kepada penyusunan dan evaluasi kebijakan yang efektif. 
Termasuk di dalamnya adalah penempatan kerangka kerja untuk tindakan yang 
memungkinkan pemantauan harga-harga secara metodologis; menilai dampak mereka 
terhadap ekonomi; menilai pilihan kebijakan yang tersedia melalui analisis biaya-manfaat 
yang tepat; dan kemudian pemantauan dan evaluasi upaya yang dipilih, untuk dapat 
meninjau kembali dan mengubah upaya-upaya tersebut jika tidak berhasil. 
 

Menghadapi peningkatan 
harga pangan, jaring 
pengaman sosial sangat 
penting  dalam 
memperlambat laju 
peningkatan kemiskinan 
dan membawa manfaat 
pembangunan yang lebih 
luas 

 Dengan membantu menahan peningkatan kemiskinan, program perlindungan sosial 
membantu para rumah tangga untuk mempertahankan ketersediaan bahan pangan, 
energi dan layanan dasar. Jaring pengaman sosial juga dapat mengurangi dampak 
gejolak ekonomi terhadap pendidikan dan kesehatan.4 Akan tetapi, pembentukan program 
jaring pengaman sosial yang baru untuk menghadapi krisis harga bahan pangan mungkin 
tidak mudah karena masalah administrasi dan teknis. Untuk reaksi cepat  perluasan 
program yang  ada   telah terbukti efektif sebagai pendekatan  jangka pendek. Sebagai 
contoh sewaktu krisis bahan pangan dan bahan bakar di tahun 2008, Brasil, Yemen dan
Republik Kyrgyz meningkatkan program bantuan tunai bersyarat yang telah ada
sebelumnya, Pemerintah Chili meningkatkan jatah pemanas musim dingin, Bangladesh 
meningkatkan program Vulnerable Group Feeding (VGF) yang telah ada yang 
menargetkan wanita miskin, dan meningkatkan porsi bahan pangan bersubsidi, dan juga 
beberapa negara bagian di India. Peningkatan demikian sangat efektif dan efisien secara 
biaya, apalagi ketika program-program yang telah ada tersebut memiliki target yang tepat 
dan memiliki cakupan rakyat miskin yang luas. Walaupun harga bahan bakar dan bahan 
pangan diperkirakan akan tetap tinggi selama jangka waktu menengah. Setelah pengaruh 
goncangan  harga mulai menyusut, tingkat dukungan dapat dikurangi kembali, kecuali jika 
jaring pengaman memang sudah tidak mencukupi sejak awal. 
 
Ketika peningkatan program-program pengaman sosial yang cepat tidak mungkin 
dilakukan, kebijakan lain dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan dan 
keterjangkauan harga bahan-bahan pangan utama. Pilihan yang pertama diambil oleh 
banyak negara dalam kaitannya dengan hal itu adalah memangkas tarif dan pajak-pajak 
lain. Sebagai contoh, ketika inflasi harga bahan pangan meningkat sepanjang tahun 2008, 

                                                                  
3 Untuk contoh negara dengan tanggapan kebijakan kepada goncangan harga bahan pangan, lihat, 
antara lain, Paul Dorosh (2008), ‘Food Price Stabilisation and Food Security: Internasional 
Experience’, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 44, No. 1, 93–114, Bank Dunia (2008), 
Rising Food dan Fuel Prices: Addressing The Risks To Future Generations, Okt 2008 dan Bank 
Dunia (2010), Boom, Bust and Up Again? Evolution, Drivers and Impact of Commodity Prices: 
Implications for Indonesia. 
4 Seperti terlihat dari penggunaan program bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2005 dan 2008 di 
Indonesia sebagai tanggapan peningkatan harga bahan bakar dalam negeri (lihat Triwulanan edisi 
Desember 2010). 
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sebanyak 33 dari 80 negara yang diambil sampelnya oleh Bank Dunia di bulan Maret 
2008 telah menurunkan pajak-pajak di tengah peningkatan inflasi bahan pangan. Cara ini 
juga telah diterapkan oleh banyak negara pada akhir-akhir ini, termasuk oleh Maroko, 
Nigeria, Turki dan Pemerintah Indonesia di akhir tahun 2010. 
 

Biaya fiskal jaring 
pengaman  yang tepat 
sasaran bagi rumah 
tangga termiskin tidak 
harus sangat tinggi, 
terutama bila 
dibandingkan dengan 
biaya saat ini dan masa 
depan yang terjadi bila 
upaya initidak 
dilaksanakan 

 Tanggapan jangka pendek yang efektif terhadap gejolak harga bahan pangan tidaklah 
harus memberatkan fiskal jika tanggapan itu tepat sasaran dan diterapkan secara efisien. 
Program-program bantuan tunai langsung yang besar seperti di Meksiko dan Brasil 
hanyalah sekitar 0,5 persen dari PDB. Bagi sebagian besar negara-negara berkembang, 
belanja untuk keseluruhan jaring pengaman pada beberapa tahun terakhir berkisar antara 
1 dan 2 persen dari PDB. Akan tetapi, biaya tanggapan akan berbeda tergantung dari 
cakupan, fasilitas yang diberikan dan tingkat penargetan. Sebagai contoh, di Chili, ketika 
tanggapan hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk meningkatkan jumlah 
bantuan, biayanya hanyalah 0,04 persen dari PDB. Di Ethiopia, jumlah tambahan biaya 
karena pemangkasan PPN atas bahan pangan padi-padian, meningkatkan upah bagi 
program cash-for-work dan mendistribusikan gandum kepada kaum miskin di perkotaan 
dengan harga yang disubsidi untuk menanggapi krisis pangan tahun 2008 hanya melebihi 
1 persen dari PDB. Selain itu, terdapat penghematan dari penyesuaian kebijakan fiskal 
yang ada yang tidak efektif secara biaya. Sebagai contoh, tanggapan terhadap 
peningkatan harga bahan pangan dalam negeri di Bangladesh setelah banjir di tahun 
1998 memicu peningkatan impor dan distribusi beras oleh banyak pedagang kecil yang 
membantu menjaga biaya tetap rendah dan menghasilkan penghematan sekitar 50-100 
juta dolar Amerika relatif terhadap biaya yang akan dikeluarkan bila pemerintah harus 
mengimpor beras itu sendiri dan mengirimkannya ke titik-titik distribusi setempat. 
 

Kotak 4: Studi kasus contoh kebijakan harga pangan Bangladesh 
Ekonomi pangan Bangladesh mirip dengan yang ada di Indonesia, masing-masing memiliki jumlah populasi yang besar, peran 
beras yang dominan dalam produksi dan konsumsi, dan terdapat banyak panen tanaman padi yang menyebar sepanjang setahun 
sehingga   membantu mengatasi gejolak harga tahunan dalam negeri. Hingga awal tahun 90an, kebijakan pangan Bangladesh 
sangat mirip dengan India, dengan kendali pemerintah atas perdagangan internasional dan pengadaan skala besar untuk dalam 
negeri untuk membantu memasok sistem distribusi bahan pangan padi. Tetapi sejak awal tahun 90an, Bangladesh telah 
meliberalisasi perdagangan dalam dan luar negerinya, sementara tetap memelihara suatu sistem distribusi bahan pangan padi 
umum yang lebih terbatas. Sebagai akibatnya, impor swasta berperan penting dalam stabilisasi harga, terutama setelah 
kelangkaan produksi dalam negeri yang besar seperti yang terjadi setelah banjir besar di tahun 1998. 
 

Sebelum liberalisasi perdagangan beras dan gandum pada awal tahun 90an, Bangladesh mencoba untuk menstabilkan pasokan 
dan harga bahan pangan melalui gabungan bantuan pangan, impor swasta dan penyangga persediaan masyarakat. Setelah 
banjir besar tahun 1998, impor beras swasta, yang dimungkinkan karena liberalisasi perdagangan dan investasi pada prasarana 
dan pembangunan pasar yang telah dilakukan sebelumnya, secara efektif menstabilkan pasokan dan harga pasar. Pada 
pertengahan tahun 1998, banjir besar meluas di sebagian besar daerah di Bangladesh dan harga beras meningkat hingga tingkat 
pari impor (harga ekspor beras pada negara pengekspor ditambah biaya transportasi dan pemasaran yang normal), termasuk 
arus masuk berukuran raksasa dari beras yang diimpor oleh ratusan pedagang kecil. Impor swasta—dengan jumlah 2,5 miliar ton 
sejak bulan Juli 1998 hingga April 1999, menurut perkiraan resmi— berukuran 6,1 kali lipat dari distribusi beras pemerintah.  
 

Jika pemerintah Bangladesh mengimpor beras itu sendiri, maka rata-rata tambahan biaya dari beras impor yang dikirimkan ke 
titik-titik distribusi setempat akan mencapai kisaran 50–100 juta dolar Amerika, sebagai akibat dari lemahnya kemampuan 
penghematan biayanya dibanding pedagang di sektor swasta. Jika pemerintah kemudian mensubsidi beras ini dengan 
menjualnya di pasar terbuka dengan potongan harga, maka jumlah biaya fiskal akan mencapai kisaran 160–210 juta dolar 
Amerika. 
 

Di tahun 2008, menghadapi lonjakan harga beras sebesar 45 persen dalam satu tahun, tanggapan kebijakan pemerintah 
Bangladesh sekali lagi menghindari penurunan besar daya beli rumah tangga miskin dan manipulasi pengelolaan persediaan. 
Pemerintah memberikan jaminan sosial lewat bantuan jangka pendek bagi kelompok lemah dengan meningkatkan program 
Vulnerable Group Feeding (VGF) yang telah ada yang menargetkan wanita miskin dan mensubsidi penjualan beras seberat 3 
kilogram (kg) per orang bagi kaum miskin di pasar terbuka di daerah-daerah perkotaan dan pusat-pusat kecil. Bagi petani, 
pemerintah memberi pilihan untuk menjual kepada negara pada harga tetap sebesar taka 28 (0,5 dolar Amerika) per kg dan 
subsidi, dalam bentuk bantuan uang tunai, bagi kaum petani miskin dan terpinggirkan, untuk memitigasi lebih tingginya biaya 
produksi–terutama bahan bakar untuk pengairan.  
Sumber: Dunia Paul Dorosh, ‘Food Price Stabilisation and Food Security: Internasional Experience’, Bulletin of 
Indonesian Economic Studies, Vol. 44, No. 1, 2008: 93–114 dan Bank Dunia (2008), Rising Food and Fuel Prices: 
Addressing The Risks To Future Generations. 
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Upaya-upaya untuk 
menangani masalah 
produksi dan pasokan 
dengan jangka yang lebih 
panjang termasuk subsidi 
yang dirancang baik dan 
dibatasi waktunya...  

 Peningkatan biaya pupuk dan energi pada beberapa tahun terakhir telah meningkatkan 
biaya produksi padi-padian dengan tajam. Dalam konteks tersebut, subsidi yang 
dirancang dengan baik yang ditujukan bagi kaum miskin dan petani kecil yang tidak dapat 
membeli input pertanian dapat dijalankan dalam waktu yang terbatas untuk mendorong 
hasil produksi. Akan tetapi subsidi demikian seringkali mengorbankan belanja masyarakat 
untuk kaum miskin lainnya. Program subsidi input di Malawi menghabiskan biaya sekitar 3 
persen dari PDB—sama dengan seluruh anggaran pendidikan sekolah dasar. Dari pada 
memberi subsidi pada bahan masukan tertentu (seperti pupuk), hasil produksi dapat 
ditingkatkan dengan menurunkan kerugian pasca panen dengan menggunakan teknologi 
dan prasaranan pasca panen.  
 

…instrumen berbasis 
pasar untuk membantu 
menstabilkan harga-
harga …  

 Pada waktu yang bersamaan, penyusun kebijakan di negara lain telah melakukan upaya 
untuk mendorong pengembangan instrumen berbasis pasar yang dapat bertindak sebagai 
stabilisator. Sebagai contoh, Afrika Selatan telah mengembangkan pasar berjangka 
regional bagi bahan pokok dan Malawi sedang mencoba asuransi cuaca yang berdasar 
indeks. Mongolia sedang mencoba Program Asuransi Ternak berbasis Indeks yang 
memberi jaminan terhadap kematian ternak dalam jumlah besar di lokasi setempat. 
Pemerintah dapat mendukung pengembangan instrumen tersebut dengan membesarkan 
lingkungan peraturan yang tepat, dan dengan memberikan dukungan langsung untuk 
mengatasi kegagalan pasar pada tahap-tahap awal. 
 

...dan investasi dalam 
produktivitas pertanian  

 Meningkatkan pasokan dalam negeri melalui peningkatan hasil pertanian dapat didorong 
melalui serangkaian kebijakan. Sebagai contoh, dukungan bagi teknologi pertanian dan 
penggunaannya, ketersediaan dan diversifikasi pasar dan pengelolaan dan administrasi 
lahan. Investasi pada irigasi juga menunjukkan tingkat pengembalian yang tinggi dalam 
hal produktivitas pertanian. Menurut Laporan Pembangunan Dunia tahun 2008, perkiraan 
tingkat pengembalian ekonomi bagi investasi sistem irigasi yang efektif berada pada 
kisaran 15-20 persen, di luar manfaat sosial yang menyertainya. Hal ini sejalan dengan 
penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa irigasi membawa dampak yang cukup 
besar dalam mengentaskan kemiskinan5. Perubahan kebijakan lain yang dilakukan 
Pemerintah dapat mendorong investasi sektor swasta. Sebagai contoh, pelonggaran 
pengendalian harga dalam negeri telah membantu peningkatan investasi yang bertujuan 
untuk meningkatkan produktivitas padi-padian di Brasil, Malaysia dan Thailand.  
 
Investasi transportasi umum perkotaan dan sistem informasi juga telah berhasil 
menurunkan harga dan meningkatkan kesempatan, terutama bagi petani di daerah 
terpencil. Peningkatan pada prasarana jalan dan pelabuhan, fasilitas pabean, kinerja 
logistik dan penyimpanan padi-padian yang efisien dapat juga meningkatkan tanggapan 
dari produsen dan juga memberi manfaat bagi konsumen. Di banyak negara dengan 
penghasilan rendah, biaya transportasi dan logistik merupakan komponen utama dari 
harga bahan pangan dan umumnya jauh lebih tinggi dibanding tolok ukur negara OECD 
pada kisaran 9 persen. Di Amerika Latin dan Karibia, sebagai contoh, biaya itu berkisar 
antara 18 dan 30 persen dari nilai produk. 
 
  

                                                                  
5 Hussain, I. dan Wijerathna, D. 2004. Irrigation dan Income-Poverty Alleviation: A Comparative 
Analysis of Irrigation Systems in Developing Asia, Internasional Water Management Institute 
(IWMI), Februari 2004. 
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2. Subsidi bahan bakar Indonesia: pengalaman yang lalu dan pelajaran dari 
negara-negara lain 

Lonjakan harga minyak 
dunia yang baru terjadi 
menambah tekanan pada 
kemungkinan 
peningkatan biaya untuk 
subsidi bahan bakar 
Indonesia dan rencana 
Pemerintah untuk 
memperbaiki sistem 
penargetan sasarannya  

 Sebagian disebabkan oleh perkembangan politik yang terjadi di Timur Tengah, harga 
minyak dunia menembus 100 dolar Amerika per barel di penghujung bulan Februari 2011. 
Seperti pada lonjakan harga minyak di tahun 2004-05 dan 2008, perkembangan ini 
menambah sorotan pada kemungkinan peningkatan biaya subsidi bahan bakar (BBM) 
yang sekarang dijalankan di Indonesia dan gejolak yang dipicunya terhadap belanja dan 
neraca fiskal. 
Bersamaan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah mengisyaratkan niatnya untuk 
memperbaiki sistem penargetan subsidi bahan bakar, dan sedang mempertimbangkan 
suatu rencana untuk melarang penggunaan bahan bakar bersubsidi untuk kendaraan 
pribadi. Rencana ini telah memicu banyak pemberitaan dan perdebatan di media di 
Indonesia. Untuk memberi masukan bagi diskusi publik ini, bagian ini meninjau kembali 
pengalaman Indonesia dengan subsidi bahan bakar selama lima tahun terakhir dan juga 
pengalaman pelaksanaan kebijakan dari negara-negara lain yang relevan dengan konteks 
di Indonesia. Awal bagian ini akan membicarakan risiko-risiko fiskal yang berkaitan 
dengan subsidi bahan bakar, kemudian membahas implikasi distribusinya, menyoroti 
bahwa sebagian besar manfaat dinikmati oleh pelaku usaha dan rumah tangga kaya, dan 
pada akhirnya ditutup dengan implikasi yang mungkin terjadi atas rencana-rencana 
reformasi subsidi yang sedang berjalan. 

a. Subsidi bahan bakar Indonesia mahal dan menciptakan resiko bagi keuangan 
publik 

Indonesia telah secara 
signifikan mereformasi 
sistem subsidi bahan 
bakar sejak tahun 2005 

 Indonesia mereformasi sistem subsidi bahan bakarnya secara signifikan di tahun 2005 
seiring dengan peningkatan harga minyak dunia yang berkelanjutan yang dimulai di tahun 
2004. Harga bahan bakar yang diatur dinaikkan lebih dari dua kali lipat bagi sektor 
transportasi dan rumah tangga, dan dihapus bagi dunia industri. Sebagian dari 
penghematan yang diperoleh dari reformasi tersebut digunakan untuk membiayai 
peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan subsidi beras 
bagi rakyat miskin dan juga program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berhasil 
membantu melindungi lebih dari 19 juta keluarga miskin dan mendekati miskin dari 
gejolak inflasi yang disebabkan oleh lonjakan harga bahan bakar.6 Berbagai penyesuaian 
lebih lanjut atas sistem subsidi bahan bakar telah dilaksanakan, termasuk peluncuran 
program konversi minyak tanah ke LPG di tahun 2007 dan peningkatan sementara harga 
bahan bakar pada puncak lonjakan harga minyak dunia di tahun 2008 (yang diiringi 
dengan pembayaran BLT tahap berikutnya).  
 

Walaupun dengan upaya-
upaya reformasi tersebut, 
subsidi bahan bakar 
Indonesia tetaplah mahal 
dan menghabiskan 
sumber daya fiskal yang 
berharga 

 Walaupun upaya-upaya reformasi tersebut membantu meringankan beban subsidi bahan 
bakar terhadap anggaran dan ekonomi untuk tahun-tahun berikutnya, namun subsidi 
tersebut tetaplah menghabiskan dana yang besar – terutama pada waktu harga minyak 
dunia mencapai puncaknya (Gambar 21). Pada saat harga minyak dunia mencapai titik 
tertinggi di tahun 2008, belanja tahunan Indonesia untuk  subsidi bahan bakar mencapai 
139 triliun rupiah (14 miliar dolar Amerika), setara dengan 2,8 persen PDB, dan 
menghabiskan 20 persen dari seluruh belanja pemerintah pusat. Sementara penurunan
harga minyak bumi setelah merebaknya krisis dunia telah menurunkan besaran subsidi di 
tahun 2009 menjadi 45 triliun rupiah atau hanya 7 persen dari seluruh belanja pemerintah 
pusat, jumlah subsidi itu meningkat kembali di tahun 2010 seiring dengan pemulihan 
ekonomi dunia dan peningkatan konsumsi bahan bakar dalam negeri. Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2011 – yang mengasumsikan harga minyak pada 
80 dolar Amerika per barel dan melanjutkan reformasi subsidi bahan bakar –
mengalokasikan 96 triliun rupiah atau 11 persen dari seluruh belanja negara pemerintah 
pusat untuk subsidi bahan bakar. Yang lebih penting dari biaya langsung, dimana
sebagian besar ditutup oleh peningkatan pendapatan dari produksi minyak Indonesia 
sendiri, subsidi bahan bakar memiliki biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) 
yang tinggi, yang menghabiskan sumber daya fiskal yang berharga yang sebetulnya 
dapat diprioritaskan kepada pembangunan hal-hal yang sangat penting seperti 
infrastruktur atau jaminan sosial. Pengeluaran untuk subsidi bahan bakar mencapai dua 

                                                                  
6 Kinerja BLT telah diulas pada Triwulanan Ekonomi Indonesia edisi bulan Desember 2010. 
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kali lipat belanja investasi modal di tahun 2008 dan empat kali lipat lebih tinggi dari 
belanja untuk program-program jaring pengaman sosial (JPS) yang telah ditetapkan.7 Di 
tahun 2010, pengeluaran untuk subsidi bahan bakar kembali melampaui pengeluaran 
untuk investasi modal dan tiga kali lipat lebih tinggi dari belanja untuk JPS.  
 

Gambar 20: Walaupun menurun, tren pengeluaran untuk 
subsidi bahan bakar tetap menghabiskan bagian yang besar 
dari belanja publik… 
(Belanja pemerintah pusat untuk subsidi bahan bakar, triliun 
rupiah dan sebagai % dari jumlah belanja pemerintah dan 
PDB) 

Gambar 21: …dan melampaui pengeluaran untuk modal dan 
sosial  
(Belanja pemerintah pusat untuk subsidi bahan bakar, 
investasi modal dan program JPS, triliun rupiah) 

Catatan: Data tahun 2010 adalah perkiraan awal dan data 
2011 adalah anggaran dari APBN. Sumber: Kementerian 
Keuangan dan BPS 

Catatan: Data tahun 2010 adalah perkiraan awal. Sumber:
Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia 

 
Sebagian mencerminkan 
peningkatan kepemilikan 
kendaraan pribadi, 
subsidi bahan bakar 
premium kini telah 
menggantikan minyak 
tanah sebagai bagian 
subsidi bahan bakar 
terbesar 

 Sebelum penerapan program konversi minyak tanah ke LPG, minyak tanah adalah bahan 
bakar dengan subsidi yang paling besar dan paling menghabiskan anggaran, dimana 
subsidi ini menghabiskan hampir setengah dari seluruh pengeluaran subsidi bahan bakar 
di tahun 2007 (Gambar 22). Belakangan ini, subsidi bensin premium merupakan subsidi 
yang paling menghabiskan anggaran, dimana sebagian disebabkan oleh melonjaknya 
jumlah kendaraan pribadi.8 Subsidi untuk bensin premium mencapai 42 persen dari 
seluruh anggaran untuk subsidi bahan bakar tahun 2011, meningkat dari 30 persen dari 
jumlah belanja di tahun 2007. Beban relatif subsidi solar juga telah meningkat dari 
23 persen menjadi 31 persen pada periode yang sama. 
 

                                                                  
7 Program-program JPS terdiri dari:  Subsidi beras untuk rakyat miskin (Raskin, Beras Miskin), 
Program Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai (BLT), 
Program Keluarga Harapan (PKH), Beasiswa untuk Siswa Miskin dan program-program 
kesejahteraan sosial lain dengan ukuran yang lebih kecil yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.  
8 Terjadi lonjakan penjualan motor dan mobil pada tahun 2010 di Indonesia (masing-masing 
7,4 juta dan 760.000) – yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan 
pendapatan per kapita dan ketersediaan bahan bakar yang murah – membawa perkiraan jumlah 
motor dan mobil yang ada menjadi masing-masing sebanyak 60 dan 14 juta kendaraan. 
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Gambar 22: Subsidi bensin telah menggantikan minyak tanah sebagai subsidi bahan bakar 
yang paling menghabiskan dana 
(Belanja pemerintah pusat untuk subsidi bahan bakar sesuai jenis, bagian jumlah belanja, %) 

Catatan: Data tahun 2010 adalah perkiraan awal dan data 2011 adalah anggaran dari APBN. 
Sumber: Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia 

 

Selain itu, gejolak 
kenaikan harga minyak 
sejak tahun 2005 
menyebabkan sulitnya 
untuk memperkirakan 
pengeluaran subsidi 

 Gejolak kenaikan harga minyak, terutama selama masa tahun 2004-05 dan 2008, 
menyebabkan kesulitan untuk memperkirakan pengeluaran untuk subsidi, mengakibatkan 
realisasi pengeluaran subsidi yang melampaui anggaran pada enam dari tujuh tahun 
terakhir (Gambar 23). Di tahun 2008, realisasi subsidi bahan bakar mencapai tiga kali lipat
dari yang dianggarkan (139 triliun rupiah dibanding 46 triliun rupiah). Di tahun 2010, 
subsidi bahan bakar kembali melampaui anggarannya, cerminan dari pemulihan harga 
minyak dunia dan peningkatan konsumsi bahan bakar dalam negeri yang lebih cepat dari 
perkiraan. Jika harga minyak dunia tetap bertahan tinggi seperti yang terjadi belakangan 
ini dan sistem subsidi bahan bakar tetap tidak berubah, maka pengeluaran untuk subsidi 
bahan bakar akan kembali melampaui jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2011 (lihat di 
bawah).  
 

Gambar 23: Realisasi pengeluaran untuk subsidi bahan 
bakar yang melampaui anggarannya pada 6 dari 7 tahun 
terakhir 
(Anggaran subsidi sesuai APBN dan realisasi pengeluaran 
pemerintah pusat untuk subsidi bahan bakar, bagian dari 
PDB) 

Gambar 24: Yield obligasi pemerintah Indonesia telah 
meningkat ketika perbedaan harga minyak dunia dan harga 
jual di Indonesia makin melebar 
(Yield obligasi 5-tahunan Indonesia dalam rupiah, dalam %, 
dan perbedaan harga BBM, 
dalam in sen AS per liter) 

Catatan: Data tahun 2010 adalah perkiraan awal dan data 
2011 adalah anggaran dari APBN.  
Sumber: Kementerian Keuangan, BPS dan perhitungan staf 
Bank Dunia 

Sumber: CEIC, US Department of Energy Administration dan 
perhitungan staf Bank Dunia 
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Ketidaktentuan ini 
menyebabkan 
ketidakpastian akan 
kebutuhan dana 
pemerintah dan ramalan 
inflasi, sehingga 
meningkatkan biaya 
pinjaman pemerintah 

 Ketidakpastian akan besaran akhir subsidi bahan bakar menimbulkan risiko bagi dana 
publik di masa lampau. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai besar dana yang 
sebenarnya dibutuhkan Pemerintah dan akan rencana penerbitan obligasi bagi tahun 
tersebut dan juga akan ramalan inflasi, yang meningkatkan biaya peminjaman. Biaya atas 
hutang Pemerintah Indonesia erat kaitannya dengan perbedaan antara harga yang diatur 
dengan harga pasar bahan bakar (Gambar 24). 
 
Pasar utang turut meningkatkan harga ketika subsidi meningkat. Pergerakan yield obligasi 
Pemerintah yang mengikuti harga minyak tidak hanya dijumpai di Indonesia. Tetapi 
pergerakan yield Indonesia tampak lebih nyata, dan membutuhkan waktu yang lebih lama
dari rata-rata untuk kembali ke tingkat normal setelah terjadi peningkatan harga minyak. 
Selain itu, transaksi obligasi di Indonesia juga sangat peka terhadap bagaimana 
Pemerintah Indonesia mengelola harga-harga bahan bakar yang diatur di dalam negeri. 
Dengan melebarnya celah antara harga bahan bakar Indonesia dengan harga 
internasional, spekulasi mengenai apakah Pemerintah akan meningkatkan harga bahan 
bakar – yang meningkatkan inflasi secara sementara – dapat meningkatkan yield obligasi 
Indonesia secara menyolok. Di tahun 2005, yield obligasi 5 tahunan meningkat sebesar 5 
persen hingga mendekati 16 persen dalam waktu beberapa bulan. 

b. Subsidi bahan bakar juga sangat regresif dan mudah terdistorsi 

Perhitungan berdasarkan 
data survei rumah tangga 
menunjukkan bahwa 
pelaku usaha dan rumah 
tangga yang kaya  
mengkonsumsi sebagian 
besar bahan bakar 
bersubsidi, sementara 
mayoritas rumah tangga 
miskin dan hampir miskin 
tidak mengkonsumsi 
bahan bakar apapun  

 Selain beban fiskal dan risiko yang terkandung di dalam sistem subsidi bahan bakar, 
terdapat juga keprihatinan bahwa subsidi tersebut tidaklah memenuhi tujuannya untuk 
membantu lapisan masyarakat miskin yang sebetulnya paling banyak membutuhkan 
dukungan. Perhitungan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 
menunjukkan bahwa pengguna pribadi atau rumah tangga hanya mengkonsumsi 
sepertiga dari seluruh bahan bakar bersubsidi, dan sisanya tampaknya digunakan oleh 
dunia usaha seperti usaha transportasi, usaha umum dan pengguna lainnya.9 Perihal 
bahan bakar perorangan, perkiraan menunjukkan bahwa rumah tangga mengkonsumsi 
hampir setengah dari BBM bersubsidi di tahun 2008, yang menunjukkan bahwa setengah 
sisanya dikonsumsi oleh pengguna usaha dan pengguna lainnya (Gambar 25). Rincian 
konsumsi bahan bakar oleh rumah tangga per kelompok sosial-ekonomi menunjukkan 
bahwa setengah rumah tangga yang paling kaya (5 desil konsumsi paling atas) 
menggunakan hingga 84 persen, dimana satu desil paling atas mengkonsumsi hampir 
sebanyak 40 persen. Di lain pihak, kelompok miskin dan mendekati miskin (pada 5 desil 
paling bawah) hanya menggunakan sebanyak 16 persen, dengan satu desil paling bawah 
hanya menggunakan kurang dari 1 persen. Selain itu, penelitian yang lebih rinci akan 
laporan konsumsi bahan bakar dari SUSENAS menunjukkan bahwa sekitar dua per tiga 
rumah tangga miskin dan mendekati miskin tidak mengkonsumsi BBM dalam bentuk 
apapun, walaupun besar kemungkinan konsumsi BBM dan jumlah yang sebenarnya 
dikonsumsi akan meningkat sesuai dengan tingkat kekayaan (Gambar 26). Khusus untuk 
solar, sangat sedikit rumah tangga yang melaporkan konsumsi bahan bakar itu; sehingga 
dunia usaha dan pengguna lainnya diperkirakan mengkonsumsi hampir seluruh
(98 persen) solar yang disubsidi. 
 

                                                                  
9
 Konsumsi keseluruhan rumah tangga dari setiap jenis BBM diperkirakan dengan menggunakan 

laporan konsumsi rumah tangga oleh rumah tangga di seluruh nusantara yang mewakili di dalam 
SUSENAS dan meningkatkannya ke tingkat nasional, dengan sisa dari keseluruhan konsumsi 
(seperti dilaporkan pada dokumen anggaran) dibebankan kepada pengguna lainnya. Akan tetapi, 
SUSENAS tampaknya tidak cukup mewakili rumah tangga yang berada – yang menghabiskan 
lebih banyak BBM – yang dapat menyebabkan perkiraan yang lebih kecil dari konsumsi 
keseluruhan rumah tangga dan perkiraan yang lebih besar dari konsumsi pengguna lainnya. 
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Gambar 25: Pengguna dunia usaha dan rumah tangga yang 
lebih berada menghabiskan sebagian besar BBM 
bersubsidi… 
(Bagian dari konsumsi BBM bersubsidi oleh pengguna usaha 
dan rumah tangga secara keseluruhan dan desil konsumsi 
per kapita, 2008) 

Gambar 26: …sementara rumah tangga yang paling miskin 
dan mendekati miskin tidak mengkonsumsi BBM 
(Bagian rumah tangga yang melaporkan konsumsi BBM dan 
rata-rata konsumsi bulanan dari yang mengkonsumsi, per 
ventil konsumsi per kapita, 2008) 

 

Sumber: SUSENAS Februari 2009, Laporan Keuangan APBN 
dan perhitungan staf Bank Dunia 

Catatan: Rata-rata konsumsi adalah mean kondisional 
rumah tangga yang mengkonsumsi BBM, rumah tangga 
yang melaporkan tidak ada konsumsi BBM sama sekali tidak 
disertakan di dalam perhitungan. Sumber: SUSENAS 
Februari 2009 dan perhitungan staf Bank Dunia  

 
Dengan demikian, subsidi 
BBM sangatlah kurang 
sesuai, umumnya 
memberi manfaat dunia 
usaha dan rumah tangga 
kaya dibanding rumah 
tangga miskin dan hampir 
miskin 

 Dengan asumsi bahwa seluruh konsumen membayar harga yang sama untuk bahan 
bakar, maka pola konsumsi bahan bakar secara langsung menunjukkan distribusi 
manfaat dari subsidi bahan bakar tersebut. Dengan demikian, pengguna dari dunia usaha 
mungkin telah menerima dua per tiga dari seluruh manfaat dan sisanya dinikmati oleh 
rumah tangga kaya. Dari sudut pandang anggaran rumah tangga, subsidi bahan bakar
diperkirakan telah memberi sekitar IDR 135.000 per bulan kepada rumah tangga yang 
paling kaya di tahun 2008 dan sekitar IDR 23.000 per bulan kepada rumah tangga yang 
paling miskin (Gambar 27). Subsidi atas bensin adalah subsidi yang paling kurang tepat, 
dimana memberi manfaat yang lebih banyak kepada yang kaya dibanding rumah tangga 
miskin, dimana rumah tangga miskin dan hampir miskin menghadapi keterbatasan untuk 
memiliki sepeda motor dan hampir tidak ada yang memiliki kendaraan roda empat. 
 

Akhirnya, selain biaya 
fiskal langsung, subsidi 
BBM juga mengganggu 
dan menimbulkan 
eksternalitas negatif 
dengan biaya ekonomi 
yang besar 

 Selain pengeluaran fiskal langsung, dengan penetapan harga bahan bakar di bawah 
harga ekonomi, subsidi mendistorsi konsumsi dan keputusan investasi. Secara paling 
nyata dan langsung, subsidi itu mendorong penggunaan dan pemborosan BBM yang 
lebih tinggi yang menimbulkan eksternalitas negatif dengan biaya ekonomi yang besar 
seperti: lebih banyaknya kemacetan lalu lintas, pencemaran udara dan masalah 
kesehatan. Subsidi juga mendorong keputusan investasi yang tidak efisien seperti: 
kendaraan yang lebih besar dengan penggunaan BBM yang lebih tidak efisien, kota yang 
lebih luas, perumahan yang lebih tidak efisien, dan lebih rendahnya investasi untuk 
transportasi masyarakat .  
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Gambar 27: Subsidi BBM, terutama bensin, sebagian besar dinikmati oleh rumah tangga yang 
lebih berada  
(Subsidi BBM yang diterima oleh rumah tangga untuk tiap desil konsumsi per jenis BBM, 
rupiah secara agregat tahunan dan per rumah tangga per bulan) 

Sumber: SUSENAS Februari 2009, Laporan Keuangan APBN dan perhitungan staf Bank Dunia

c. Rencana reformasi yang ada dan pelajaran dari negara lain  

Menuju ke depan, 
keadaan tanpa kejelasan 
akan berakibat pada 
peningkatan pengeluaran 
bagi subsidi BBM, 
terutama jika harga 
minyak tetap bertahan 
tinggi pada kisaran 
belakangan ini atau 
bahkan meningkat lebih 
tinggi  

 Melihat ke depan, keadaan “status quo” – yaitu meneruskan kebijakan subsidi dan 
pengaturan harga bahan bakar yang ada – akan mengakibatkan tambahan pengeluaran 
untuk subsidi BBM pada tahun-tahun mendatang. Untuk menggambarkan besarnya 
ukuran pengeluaran yang dapat terjadi, suatu skenario umum10 telah disusun bedasarkan 
asumsi-asumsi ekonomi utama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) tahun 2010-14. Skenario ini memproyeksikan bahwa belanja tahunan untuk 
subsidi BBM dapat meningkat dari 96 triliun rupiah yang dianggarkan untuk tahun 2011 
menjadi 104 triliun rupiah dan kemudian 192 triliun rupiah pada tahun 2014, dengan 
jumlah keseluruhan sebesar 560 triliun rupiah (58 miliar dolar Amerika) antara tahun 
2011-2014 (Tabel 13). Peningkatan belanja terutama didorong oleh terus meningkatnya 
konsumsi bensin, dan dengan porsi yang lebih kecil oleh solar, sejalan dengan laju 
pertumbuhan ekonomi yang kuat dan cepat yang diproyeksikan oleh RPJMN untuk 
periode ini. Secara kritis, skenario ini mengasumsikan harga minyak dunia yang relatif 
stabil dan jinak, dengan rata-rata harga minyak hanya 80 dolar Amerika per barel antara 
tahun 2011-14, lebih rendah dari harga minyak yang sedikit di atas 100 dolar Amerika 
per barel pada awal bulan Maret 2011. Jika harga-harga tetap bertahan tinggi atau 
meningkat ke kisaran 120 dolar Amerika per barel, maka biaya subsidi BBM untuk empat 
tahun ke depan akan masing-masing mencapai 831 triliun rupiah atau 1.116 triliun rupiah. 
Pengeluaran yang sedemikan besarnya untuk subsidi BBM dapat mengganggu upaya 
Pemerintah untuk mendanai investasi bagi prioritas-prioritas utama pembangunan seperti 
yang tercantum di dalam RPJMN, seperti peningkatan infrastruktur dan asuransi 
kesehatan dan jaminan sosial, dan kembali membuat belanja untuk subsidi menjadi tidak 
pasti dan tidak berkelanjutan, yang menimbulkan risiko-risiko baru bagi keuangan publik. 
 
  

                                                                  
10 Skenario ini menyertakan penerapan penuh dari program konversi minyak tanah ke LPG, tetapi 
mengasumsikan bahwa kebijakan subsidi lainnya tidak berubah. Dengan demikian, harga jual 
bensin dan solar tetap berada pada harga awal tahun 2011 sebesar 4.500 rupiah per liter dan tidak 
ada rencana reformasi yang diterapkan. 
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Tabel 13: Status quo akan berakibat pada peningkatan pengeluaran bagi subsidi BBM, terutama jika harga minyak tetap 
bertahan tinggi pada kisaran belakangan ini atau bahkan meningkat lebih tinggi 
(Proyeksi pengeluaran untuk subsidi BBM untuk 2011-2014, triliun rupiah) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 

APBN-P Proj. Proj. Proj. Proj. 2011-14 
Skenario Umum  
Asumsi RPJM, rata-rata harga minyak 
US$80/barel 

89 104 115 149 192 560 

Asumsi harga minyak datar US$100/barel 
sejak 2011 

-- 157 193 223 258 831 

Asumsi harga minyak datar US$120/barel 
sejak 2011 

-- 211 258 299 347 1116 

Asumsi utama dari APBN 2011 dan 
RPJMN 

2010 2011 2012 2013 2014 
Rata-
rata 

Perkiraan APBN RPJMN RPJMN RPJMN 2011-14 

Pertumbuhan PDB (%) 5.9 6.4 6.8 7.3 7.7 7.1 

Kurs tukar valuta (IDR/USD) 9050 9250 9750 9850 9850 9675 

Harga minyak mentah Indonesia 
(USD/barrel) 

78 80 75 80 85 80 
 

Sumber: APBN 2011, RPJMN 2010-14 dan proyeksi staf Bank Dunia 
 

Dengan alasan tingginya 
biaya dan buruknya 
penargetan, Pemerintah 
mengisyaratkan niat 
untuk memperbaiki 
sistem penargetan 
subsidi BBM pada tahun 
2014, dan kini sedang 
mempertimbangkan 
rencana pelarangan 
kendaraan pribadi untuk 
menggunakan bahan 
bakar bersubsidi 

 Dengan alasan tingginya beban fiskal dan biaya kesempatan yang hilang serta buruknya 
penargetan, Pemerintah Indonesia telah mengisyaratkan niatnya untuk memperbaiki 
sistem penargetan berbagai subsidi di Indonesia sejak awal pemerintahan pada akhir 
tahun 2009. Selama tahun 2010 dan memasuki tahun 2011 terdapat cukup banyak 
pemberitaan dan perdebatan di media di Indonesia tentang pilihan reformasi yang sedang 
dipertimbangkan oleh Pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan subsidi BBM.11

Pemikiran-pemikiran yang dikemukakan dalam berbagai kesempatan termasuk rencana 
untuk melarang mobil pribadi yang dibuat setelah tahun 2005 untuk menggunakan bahan 
bakar bersubsidi, melarang sepeda motor untuk menggunakan bahan bakar bersubsidi, 
dan penggunaan kartu pintar BBM untuk membatasi penjualan BBM bersubsidi hanya 
kepada penyedia layanan transportasi publik dan sepeda motor. Saat ini Pemerintah 
sedang mempertimbangkan rencana untuk membatasi penggunaan bensin bersubsidi 
bagi mobil pribadi. Meskipun awalnya dijadwalkan untuk diterapkan di Jakarta dan 
sekitarnya pada tanggal 1 Januari 2011 (dan kemudian hingga seluruh Jawa dan Bali, 
dan beberapa tahun kemudian ke seluruh negeri), penerapannya telah tertunda untuk 
menunggu penelitian lebih lanjut akan kelayakan rencana tersebut. Karena bagian dari 
mobil pribadi dari keseluruhan konsumsi bensin cukup kecil (mayoritas konsumsi 
digunakan oleh sepeda motor dan usaha transportasi yang masih diperkenankan untuk 
membeli BBM bersubsidi), maka diperkirakan bahwa dampak kebijakan itu hanya akan 
terbatas terhadap jumlah beban subsidi. Selain itu, karena transportasi masih akan terus 
menggunakan BBM bersubsidi dan kecilnya proporsi bahan bakar dalam konsumsi 
mayoritas masyarakat Indonesia, dampak reformasi yang direncanakan tersebut terhadap 
inflasi IHK headline dan tingkat kemiskinan juga akan terbatas. 
 
  

                                                                  
11 Sebagai contoh lihat: Harian Jakarta Post. “Subsidy cut must for healthy budget: SBY”. 8 
Desember 2009; Harian Jakarta Globe. “Indonesia to End Energy Subsidies by 2014’”. 23 Maret 
2010; Platts Commodity News. “Indonesia to limit sale of subsidized fuel to private cars by Sep” 13 
Juli 2010; Harian Jakarta Globe. “Subsidized Fuel Limits to be in Place by 2014: Govt”. 29 Januari 
2010. 
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Akan tetapi, pengalaman 
internasional 
menunjukkan penargetan 
subsidi BBM yang baik 
sangat sulit dilakukan 
dan hanya sedikit negara 
yang menerapkan 
kebijakan itu dengan 
tingkat keberhasilan yang 
terbatas 

 Untuk memberi masukan kepada diskusi publik di Indonesia tentang subsidi BBM dengan 
target yang lebih baik di Indonesia, sangat berguna untuk melihat pengalaman negara-
negara lain. Penelitian terbaru akan kebijakan BBM di 49 negara berkembang 
menemukan hanya 13 dari 38 negara yang memberi subsidi BBM telah mencoba untuk 
menargetkan penerima subsidi.12 Berbeda dengan listrik atau gas alam, penargetan 
subsidi untuk bahan bakar cair sulit dilakukan karena adanya bahan bakar pengganti dan 
kemudahan transportasi dan distribusi membuat pengalihan penggunaan dan penjualan 
di pasar gelap hampir tidak mungkin dihalangi. Cara yang paling umum digunakan untuk 
menargetkan subsidi secara tidak langsung bagi rumah tangga yang lebih miskin 
termasuk peningkatan subsidi, melalui perbedaan harga, atau hanya memberi subsidi 
kepada: (1) “bahan bakar untuk masyarakat miskin” seperti minyak tanah, dan solar 
dalam skala yg kecil, yang lebih banyak digunakan oleh kaum miskin; dan (2) industri-
industri yang memiliki dampak yang besar kepada kaum miskin, seperti transportasi dan 
pertanian. Namun, strategi pembedaan harga tersebut terbukti tidaklah efektif untuk 
jangka waktu yang panjang karena selalu berakhir dengan pengalihan dari penerima yang 
dituju, yang menimbulkan kelangkaan dan peningkatan beban subsidi lebih lanjut. 
Meskipun demikian, kebijakan penargetan tidak langsung tetaplah cocok untuk penerapan 
transisi jangka pendek. Upaya penargetan langsung atau penjatahan BBM bersubsidi 
yang lebih canggih dengan menggunakan voucher atau kartu pintar juga telah dicoba, 
walaupun hanya pada sedikit negara dan dengan tingkat keberhasilan yang terbatas. 
Malaysia, sebagai contoh, memberikan subsidi tambahan untuk solar yang dijual kepada 
sektor transportasi publik dan kendaraan tertentu lainnya dengan menggunakan sistem 
kartu pintar yang diluncurkan pada tahun 2006. Terlepas dari penggunaan sistem yang 
canggih dan pemeriksaan secara berkala, Malaysia tetap tidak mampu menghilangkan 
pengalihan penggunaan kepada industri dan telah dua kali mengumumkan dan lalu 
membatalkan rencana untuk memperluas kebijakan itu ke seluruh negeri, dengan alasan 
tantangan administratif. Hanya Iran yang telah menerapkan kartu pintar untuk bensin 
secara ekonomi sejak tahun 2007. Tetapi, setelah keberhasilan di awal masa 
penerapannya, sistem itu kemudian terbentur oleh permasalahan administrasi dan 
berkelanjutan, termasuk penjualan di pasar gelap yang cukup besar, dan pada akhirnya 
dibatalkan di akhir tahun 2010.  
 

Beberapa negara, dengan 
Iran sebagai contoh yang 
paling hangat, telah 
beralih untuk memangkas 
subsidi secara bertahap 
sementara memberi 
kompensasi kepada kaum 
miskin melalui belanja 
sosial tertentu 

 Beberapa negara di dunia telah beralih untuk mengurangi atau menghapus subsidi bahan 
bakar dan subsidi lainnya dengan secara bertahap menutup celah antara harga yang 
diatur dengan harga pasar, dan menggunakan sebagian dari penghematan anggaran 
untuk meningkatkan pengeluaran sosial dan/atau membantu kaum miskin dan lemah. 
Brasil misalnya, yang di tahun 2001 memangkas subsidi gas dan menjalankan program 
bantuan tunai bagi rakyat miskin. Program itu kemudian menjadi program andalan untuk 
bantuan tunai bersyarat “Bolsa Familia” yang memberi sumbangan besar kepada 
pengentasan kemiskinan dan ketidakmerataan yang parah di Brasil. Indonesia sendiri, 
bersama-sama dengan Cina dan Chili, berhasil menggunakan pendekatan ini pada waktu 
gejolak harga BBM dunia di tahun 2005 dan pendekatan serupa juga digunakan kembali 
di tahun 2008. Iran adalah contoh terbaru yang menggunakan pendekatan ini. 
Menghadapi peningkatan defisit fiskal di depan mata, Iran mulai menghapus sebagian 
besar subsidi untuk BBM dan komoditas lain di akhir tahun 2010. Sebagian besar sumber 
daya yang dihemat dari program reformasi itu (sekitar 70-80 persen) dibayarkan langsung 
ke rekening bank keluarga-keluarga miskin, dan usaha-usaha, yang membantu meredam 
dampak peningkatan harga yang diakibatkan oleh kebijakan penghapusan subsidi 
tersebut.  
 
  

                                                                  
12 Kojima, Masami. 2009. Government Responses to Oil Price Volatility. Extractive Industries for 

Development Series #10. Washington, DC: Bank Dunia. 
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/10-govt_response-hyperlinked.pdf 
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Sementara lonjakan yang 
baru terjadi pada harga 
minyak dunia telah 
meningkatkan biaya 
pemeliharaan status quo 
dan kepekaan reformasi, 
pengalaman yang lalu 
menunjukkan bahwa 
perubahan yang 
dirancang dan 
dikomunikasikan dengan 
baik memang 
memungkinkan 

 Lonjakan tajam yang baru terjadi pada harga minyak dunia mengingatkan kita akan 
tingginya biaya dan risiko fiskal dari sistem subsidi bahan bakar yang kini berlaku di 
Indonesia. Selain itu, walaupun biaya dan risiko itu dapat dihadapi, masih terdapat 
hilangnya kesempatan untuk menggunakan sumber daya fiskal Indonesia – yang 
meningkat selama masa-masa kenaikan harga minyak dunia – untuk mendanai tujuan-
tujuan negara yang ambisius dalam bidang pembangunan dan pengentasan kemiskinan. 
Sementara reformasi subsidi adalah kebijakan yang sensitif, pengalaman dari negara lain 
dan pengalaman Indonesia sendiri pada masa lalu telah menunjukkan bahwa perubahan 
besar masih dapat dilakukan pada waktu krisis. Ketika berhasil, reformasi subsidi 
umumnya diiringi oleh: (1) paket kompensasi untuk membantu kaum termiskin dan 
terlemah; (2) peningkatan pengeluaran untuk prioritas yang menarik dukungan 
masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum dan prasarana; dan 
(3) kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang biaya dan 
beban dari sistem yang berlaku dan manfaat-manfaat dari reformasi dan juga menghapus 
keprihatinan investor dan masyarakat akan perubahan yang ditawarkan. Sebagai contoh, 
sementara keprihatinan utama dari reformasi subsidi BBM adalah pada dampak 
peningkatan harga bahan bakar terhadap inflasi, adalah penting untuk 
mengkomunikasikan pengalaman Indonesia di masa lalu yang menggambarkan bahwa 
dampak tersebut umumnya hanya terjadi sekali saja dan tidak berlangsung permanen. 
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C. INDONESIA 2014 KE DEPAN: SEBUAH PANDANGAN SELEKTIF 

1. Perubahan pola pertumbuhan konsumsi Indonesia dari tahun 1996 hingga 2010 

Periode tahun 1996 
hingga 2010 
diwarnaikrisis politik dan 
ekonomidan juga 
pemulihan dan 
perkembangan ekonomi 

 Sejak tahun 1996 Indonesia melewati masa penuh gejolak yang diwarnai krisis politik dan 
ekonomi dimana pemulihannya diikuti dengan perubahan politik yang luas serta 
perkembangan ekonomi yang kuat. Bagian ini mengulas bagaimana pengaruh 
perkembangan itu terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan bagaimana pola-
pola tersebut bervariasi dalam  sub-periode. Pembahasan diikuti dengan peninjauan 
dampak terhadap tingkat ketidakmerataan dan pentingnya upaya mendorong pemerataan 
kesempatan seiring dengan transisi Indonesia menuju negara berpenghasilan menengah.

a. Indonesia adalah negara yang menerima dampak terbesar akibat krisis tahun 
1997-98 tetapi setelah pemulihan yang lambat telah mengalami pertumbuhan 
yang kuat 

Ekonomi Indonesia 
mengalami penurunan 
terbesar di wilayahnya 
selama Krisis Keuangan 
Asia 

 Ketika Baht Thailand tidak mampu mempertahankan kurs tetapnya pada pertengahan 
tahun 1997, hal itu memicu gejolak keuangan dan ekonomi di berbagai wilayah ekonomi. 
Rupiah juga dipaksa untuk menggunakan kurs mengambang dan jatuh dari 2.450 rupiah 
per dolar Amerika pada bulan Juli 1997 menjadi 14.900 rupiah di bulan Juni 1998 dan
tetap lemah, dengan kurs tukar rata-rata 8.500 rupiah di tahun 2000. Devaluasi rupiah 
yang sangat drastis dan mendadak menyebabkan kebangkrutan banyak usaha yang 
meminjam dengan valuta asing. PDB Indonesia turun lebih dari 13 persen di tahun 1998, 
dan merupakan kejatuhan terbesar di wilayah Asia Tenggara.  
 

Gambar 28: Dampak Krisis Keuangan Asia terhadap Indonesia adalah yang paling parah dan berlangsung paling lama di 

wilayahnya 

a) Laju pertumbuhan PDB 
(persen per tahun) 

b) PDB riil per kapita (mata uang lokal)  
(PDB riil per kapita, 1996=100) 

Sumber: Indikator Pembangunan Dunia, BPS  

 
Gejolak sosial dan politis 
yang mengiringi turut 
memicu perubahan yang 
luas 

 Ketika ekonomi memasuki keadaan krisis, kemiskinan meningkat, melonjak dari 17,7 
persendi tahun 1996 menjadi 24,2 persen di tahun 1998, dan meningkatkan jumlah orang 
miskin sebanyak 15 juta jiwa. Banyak dari mereka tiba-tiba menjadi miskin, terutama
pekerja perkotaan yang kehilangan pekerjaan di kota pada saat krisis, dan akhirnya 
pulang ke kampung halaman mereka. Kemiskinan nasional tetap tinggi selama periode 
tersebut, dan tidak mengalami penurunan ke tingkat di bawah tingkat kemiskinan yang 
tercatat dari tahun 1996 hingga tahun 2003. Di daerah pedesaan, penurunan yang 
signifikan tidak terjadi hingga tahun 2008. Seiring dengan standar hidup yang turun 
drastis, demonstrasi dan kerusuhan terhadap rezim penguasa Soeharto yang telah 
berkuasa selama hampir 30 tahun semakin marak, dan presiden yang telah lama 
berkuasa itu terpaksa turun tahta pada bulan Mei 1998. Ketika negara beralih menuju 
kerangka demokrasi untuk pertama kali sejak meraih kemerdekaan, reformasi yang makin 
luas menanti di depan, termasuk desentralisasi kewenangan anggaran dan pengambilan 
keputusan kepada sekitar 400 kabupaten/kotamadya di tahun 2000-01. 
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Pemulihan berjalan 
lambat pada awal tahun 
2000an, tetapi 
pertumbuhan ekonomi 
yang kuat berlanjut pada 
sisa dekade tersebut 

 Perekonomian kembali mencatat pertumbuhan sekitar 5 persen atau lebih di tahun 2000, 
walaupun masih membutuhkan 3 atau 4 tahun untuk memilihkan PDB per kapita ke 
tingkat pra-krisis. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi terus bertahan kuat pada 
dekade berikutnya, dan menjelang krisis ekonomi dunia pada triwulan 4/2008, PDB riil per 
kapita berada di kisaran 20 persen lebih tinggi dari tingkat pra-krisis tahun 1997. Pada 
saat yang sama, kemajuan-kemajuan kecil yang berkelanjutan dalam pengentasan 
kemiskinan dapat dicapai, dan tingkat kemiskinan turun. 
 

Ekonomi tetap bertahan 
selama terjadinya depresi 
dunia yang terakhir dan 
telah kembali menguat 

 Kinerja ekonomi Indonesia tetap bertahan pada waktu krisis ekonomi yang terakhir. 
Pertumbuhan triwulanan yang positif tetap bertahan dan Indonesia merupakan satu dari 
sedikit ekonomi di wilayah Asia-Pasifik yang tidak mengalami kontraksi di tahun 2009 dan 
bahkan tumbuh dengan laju 4,6 persen. Pada tahun 2010 pertumbuhan yang kuat 
kembali terjadi, dengan laju 6,1 persen. Kemiskinan terus menurun, dari 15,4 persen di 
tahun 2008, terutama pada periode sebelum terjadinya krisis global, menjadi 13,3 persen
pada triwulan pertama tahun 2010.  

b. Hasil yang diperoleh tidak merata bagi seluruh rumah tangga, dimana rumah 
tangga yang lebih mampu secara ekonomi dapatmenikmati pertumbuhan 
konsumsi yang lebih besar selama tahun 1996 hingga 2010 

Pertumbuhan konsumsi 
lebih tinggi bagi rumah 
tangga yang lebih mampu 
dibandingkan dengan 
yang kurang mampu 

 Konsumsi per kapita pada periode 1996 hingga 2010 meningkat rata-rata sebesar 1,4 
persen, tetapi dengan variasi yang cukup besar antar persentil. Persentil rumah tangga 
paling miskin menikmati pertumbuhan terkecil selama periode tersebut, sementara 
pertumbuhan terbesar dinikmati oleh mereka yang berada di persentil ke-92. Tingkat 
pertumbuhan konsumsi dari rumah tangga yang berada di 60 persen distribusi paling 
bawah lebih rendah dari rata-rata nasional. Pola keseluruhan pertumbuhan antara tahun 
1996 dan 2010 menunjukkan bahwa pertumbuhan tidaklah berpihak kepada kaum miskin 
(lihat Kotak 5 untuk pengenalan kurva insiden pertumbuhan). Akan tetapi keseluruhan 
gambar itu tidak memberikan informasi terkait variasi pola yang cukup besar di dalam 
periode tersebut. 
 

Gambar 29: Rumah tangga yang lebih mampu menikmati pertumbuhan konsumsi yang lebih 
besar dari tahun1996 hingga 2010 
(Pertumbuhan riil tahunan dalam konsumsi per kapita, persen) 
 

Sumber: Perhitungan Bank Dunia dan BPS 
 

Kotak 5: Pengenalan singkat kurva insiden pertumbuhan 
Kurva insiden pertumbuhan memberikan analisis tingkat pertumbuhan rumah tangga per konsumsi per kapita sesuai persentil 
tahunan pada suatu periode. Kurva itu berguna untuk memberikan gambaran dalam menilai kinerja pengentasan kemiskinan. 
Saat merepresentasikan perubahan pola konsumsi dari yang termiskin hingga terkaya, kurva itu juga menunjukkan sejauh mana 
pertumbuhan itu berpihak kepada kaum miskin. 
 

Kurva insiden pertumbuhan dibangun dengan menghitung pertumbuhan dalam nilai riil per kapita konsumsi rumah tangga untuk 
tiap persentil dari distribusi konsumsi pada suatu periode tertentu, dan menggambarkan tingkat pertumbuhan itu sesuai 
persentilnya. Pada analisis yang disajikan di sini, pengeluaran konsumsi per kapita berjalan disesuaikan kepada nilai riil-nya 
dengan menggunakan garis kemiskinan perkotaan dari DKI Jakarta di tahun 2007 sebagai tahun dasar. Secara teknis, untuk 
mendapatkan pengeluaran konsumsi riil per kapita dari propinsi-propinsi lain, nilai kini atau nilai nominal dari pengeluaran 
konsumsi per kapita untuk suatu propinsi pada periode tertentu dikalikan dengan garis kemiskinan DKI Jakarta di tahun 2007 dan 
dibagi dengan garis kemiskinan propinsi itu untuk periode yang sama. (Indonesia menggunakan 65 garis kemiskinan: satu garis 
perkotaan untuk Jakarta, dan garis perkotaan serta pedesaan untuk masing-masing 32 propinsinya.) 
Sumber: Staf Bank Dunia 
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c. Namun, keseluruhan tren ini menyembunyikan perbedaan yang cukup besar 
antar sub-periode… 

Rumah tangga yang lebih 
mampu mengalami 
gejolak konsumsi yang 
lebih tinggi selama 
periode 1996 hingga 2010 

 Sementara seluruh rumah tangga mengalami penurunan konsumsi riil selama sub-
periode Krisis Keuangan Asia tahun 1996-99, penduduk Indonesia yang mampu terkena 
pengaruh yang lebih besar, terutama mereka yang berada pada sepuluh persen rumah 
tangga paling kaya, dimana mereka mengalami penurunan sebesar 5 hingga 10 persen.
Selain itu, desil paling atas mengalami pertumbuhan paling lemah selama periode 
pemulihan moderat pada tahun 1999-2003, walaupun pertumbuhannya cukup luas 
dengan laju pertumbuhan sekitar 2 persen bagi seluruh persentil yang lain. 
Ketidakmerataan pertumbuhan jelas terlihat pada sub-periode tahun 2003-07, dengan 50 
persen paling bawah mengalami pertumbuhan 0 hingga 2 persen, sementara 20 persen
paling atas tumbuh sebesar 5 hingga 10 persen, suatu pola yang hampir merupakan 
kebalikan dari kurva pada sub-periode krisis tahun 1996-99. Akhirnya, pertumbuhan pada 
sub-periode tahun 2007-10 bersifat lebih merata, dengan pertumbuhan konsumsi untuk 
seluruh persentil mencapai laju tidak kurang dari 2 persen, walaupun laju pertumbuhan 
tersebut masih lebih tinggi bagi setengah bagian atas dari distribusi. Dengan demikian 
periode tahun 1996-2010 adalah potret suatu periode yang penuh gejolak, dengan 
pengaruh Krisis Keuangan Asia yang lebih berdampak kepada rumah tangga yang lebih 
mampu, yang juga membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih, tetapi kemudian 
menikmati jauh lebih banyak pertumbuhan ekonomi yang kuat sejak tahun 2003 
(Gambar 30). Sub-bagian berikut meninjau tren-tren tersebut secara lebih rinci. 
 
Gambar 30: Pertumbuhan konsumsi bervariasi untuk bagian distribusi yang berbeda sesuai 
waktu 
(pertumbuhan riil tahunan dalam konsumsi per kapita, persen) 

Sumber: Perhitungan Bank Dunia dan BPS 
 

Konsumsi seluruh rumah 
tangga turun karena 
Krisis, dengan penurunan 
terbesar pada rumah 
tangga terkaya 

 Selama terjadinya Krisis Keuangan Asia, seluruh persentil pada periode tahun 1996 
hingga 1999 mengalami kontraksi dalam konsumsi per kapita, dengan rata-rata 4,9 
persen per tahun. Penurunan konsumsi tahunan bagi 30 persen rumah tangga termiskin 
berada pada kisaran 2,2 persen dan 2,5 persen,yang merupakan tingkat terkecil 
dibanding bagian lain dari distribusi. Rumah tangga pada persentil ke-82 dan di atasnya 
mengalami kontraksi terbesar, yang berkisar antara -4,9 dan -9,7 persen. 
 

Pemulihan berjalan 
lambat bagi seluruh 
rumah tangga pada tahun 
1999 hingga 2003, sekali 
lagi yang paling kaya 
mencetak prestasi yang 
paling buruk 

 Periode antara tahun 1999 hingga 2003 adalah waktu pemulihan lanjutan yang moderat, 
dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi riil untuk seluruh persentil pada kisaran 1,5 
persen. Di dalam distribusi tersebut, seperti waktu periode krisis, 30 persen rumah tangga 
yang paling miskin berprestasi paling baik, dengan menikmati rata-rata pertumbuhan 
konsumsi sebesar 1,9 persen. Persentil ke-24 mencetak tingkat pertumbuhan 
keseluruhan terbesar hingga 2,1 persen. Sementara itu, kuintil teratas memiliki laju 
pertumbuhan yang paling rendah, walaupun tetap positif, dengan laju keseluruhan paling 
rendah sebesar 0,5 persen dicetak oleh persentil ke-93. Secara umum, pada sub-periode 
tersebut , dapat ditunjukkan bahwa krisis memberi dampak terkecil kepada kaum miskin, 
sementara pemulihannya, walaupun menguntungkan semua pihak, juga bersahabat 
kepada kaum miskin. 
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Tetapi pertumbuhan yang 
kuat pada periode tahun 
2003-2007 dinikmati lebih 
banyak oleh mereka yang 
berada di setengah 
bagian atas dari 
distribusi, kebalikan dari 
insiden pertumbuhan 
selama Krisis 
berlangsung 

 Periode tahun sejak 2003 hingga 2007 mencetak pertumbuhan rata-rata konsumsi per 
kapita terbesar dibanding sub-periode yang lain antara tahun 1996 dan 2010, dengan laju 
sebesar 4,3 persen. Akan tetapi, tidak seperti sub-periode yang lain, bagian bawah 
distribusi hanya mencicipi sedikit pertumbuhan itu, dengan laju pertumbuhan konsumsi 
berkisar -0,02 persen dan 0,3 persenbagi 30 persenrumah tangga yang paling miskin. 
Sebaliknya, rumah tangga pada persentil ke-74 ke atas mencatat laju yang lebih tinggi 
dari rata-rata periode ini, mencapai hampir 10 persen bagi persentil yang paling mampu. 
Sesungguhnya, kurva insiden pertumbuhan periode ini hampir merupakan cermin 
kebalikan dari periode tahun 1996-99, yang menunjukkan bahwa setelah pemulihan yang 
berjalan lambat sejak tahun 1999 hingga 2003, dampak lebih berat yang diderita oleh 
rumah tangga yang lebih mampu selama krisis pada akhirnya telah berbalik. 
 

Pertumbuhan konsumsi 
tahun 2007-2010 lebih 
merata tetapi tetap 
condong kepada bagaian 
setengah atas dari 
distribusi 

 Insiden pertumbuhan pada tahun 2007 hingga 2010 sangat mencerminkan keseluruhan 
pola pertumbuhan antara tahun 1996 dan 2010. Laju pertumbuhan berada pada rata-rata 
3,9 persen. Pertumbuhan positif dialami seluruh persentil, tetapi pertumbuhan pada 30 
persen termiskin berada di bawah rata-rata, berkisar antara 2,2 persendan 2,5 persen, 
sementara laju pertumbuhan pada persentil ke-57 hingga ke-98 lebih tinggi dari rata-rata 
(persentil ke-99 merosot ke bawah rata-rata dengan laju 3,3 persen). 

d. …menyebabkan perubahan distribusi konsumsi… 

Perubahan distribusi 
konsumsi mencerminkan 
variasi pada kurva 
insiden pertumbuhan 
sesuai berjalannya waktu 
dan antar persentil 

 Potret perubahan dalam distribusi konsumsi dari tahun 1996 hingga 2010 yang telah 
didiskusikan sejauh ini dapat dilihat pada Gambar 31 hingga Gambar 34, dimana
distribusi bergerak ke sebelah kiri selama periode krisis karena rumah tangga yang lebih 
mampu mengalami penurunan konsumsi yang cukup berarti Kemudian pada saat 
pemulihan, distribusi kembali bergeser ke sebelah kanan, tetapi dengan peningkatan 
yang lebih besar pada bagian bawah dan tengah dari distribusi. Pertumbuhan yang 
timpang pada tahun 2003 hingga 2007 terlihat nyata pada bagian yang paling miskin yang 
tetap relatif statis sementara modus dan bagian sebelah kanan mendatar dan bergeser ke 
sebelah kanan. Akhirnya, pertumbuhan yang lebih merata pada tahun 2007 hingga 2010 
terlihat dengan distribusi yang melebar ke kanan dan makin mendatar, serupa dengan 
keseluruhan pola pertumbuhan dari seluruh periode 1996-2010. 
 

Gambar 31: Distribusi bergeser ke kiri selama Krisis Asia… 
(Distribusikonsumsi rumah tangga per kapita) 

Gambar 32: …dan kembali bergeser ke kanan selama masa 
pemulihan 1993 hingga 2003 
(Distribusi konsumsi rumah tangga per kapita) 

Sumber: Perhitungan Bank Dunia dan BPS Sumber: Perhitungan Bank Dunia dan BPS 
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Gambar 33: Bagian tengah distribusi bergeser ke kanan 
selama tahun2003 hingga 2010 sementara yang termiskin 
tetap tidak berubah 
(Distribusi konsumsi rumah tangga per kapita) 

Gambar 34: Keseluruhan distribusi bergerak ke kanan 
pada masa pertumbuhan yang lebih merata dari tahun2003 
hingga 2010 
(Distribusi konsumsi rumah tangga per kapita) 

Sumberdancatatan: Perhitungan Bank Dunia dan BPS Sumberdancatatan: Perhitungan Bank Dunia dan BPS 

e. …dapat dilihat bahwa ketimpangan pertama-tama turun dan kemudian 
meningkat lagi pada periode tersebut 

Ketidakmerataan turun 
selama masa krisis dan 
pemulihan, sebelum 
meningkat melebihi 
tingkat dimana terjadi 
peningkatan ekonomi 
yang kuat di saat-saat 
terakhir sebelum 
terjadinya krisis 
Keuangan Asia 

 Keseluruhan ketidakmerataan di Indonesia pada periode tahun 1996 hingga 2010 – dilihat 
dari koefisien Gini– adalah satu dari dua sub-periode, dengan suatu periode penyeimbang 
krisis dan pemulihan dari tahun 1996 hingga 2003 (waktu kaum terkaya mengalami 
penurunan konsumsi yang paling dalam dan pemulihan yang paling lambat, seperti 
dibicarakan pada bagian sebelumnya), kemudian sebagian besar diikuti oleh tren 
peningkatan ketidakmerataan. Penting untuk dicatat bahwa ketidakmerataan di Indonesia 
mungkin tidaklah serendah yang diperkirakan oleh Survei Susenas (ada kemungkinan 
bahwa survei itu tidak cukup menangkap pengeluaran kaum yang lebih mampu),13tetapi 
tren penurunan yang luas yang lalu diikuti dengan peningkatan ketidakmerataan pada 
periode itu tampaknya akurat. 
 
Tabel 14: Ketidakmerataan turun selama masa krisis dan pemulihan, sebelum meningkat di 
tahun 2010 hingga melebihi tingkat awalnya 
(Koefisien Gini, 1996 hingga 2010) 

 1996 1999 2003 2007 2010 

Nasional, nominal 0,36 0,32 0,32 0,38 0,38 

Nasional, riil 0,32 0,29 0,28 0,34 0,35 

Perkotaan, riil 0,36 0,32 0,31 0,36 0,37 

Pedesaan, riil 0,28 0,25 0,24 0,29 0,31 
 

Sumber: Perhitungan Bank Dunia dan BPS 

 

                                                                  
13 Lihat Bank Dunia (2006), Making the New Indonesia Work for the Poor. 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Persen 
populasi

2003

2007

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Persen 
populasi

2010

2007



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 n g u l a n g i  t a h u n  2 0 0 8 ?
 

 
T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A    M a r e t  2 0 1 1

 41

Kotak 6: Terdapat beberapa pengukur ketidakmerataan untuk menangkap hasil distribusi ekonomi rumah tangga 
 
Koefisien Gini merupakan pengukur ketidakmerataan 
yang paling umum digunakan. Nilainya berada di 
antara 0 (kemerataan sempurna) dan 1 
(ketidakmerataan sempurna), dengan kisaran umum 
antara 0,3 dan 0,5. Koefisien Gini umumnya dihitung 
dari distribusi pendapatan atau konsumsi (dengan 
distribusi konsumsi umumnya lebih merata dibanding 
distribusi pendapatan, dengan rata-rata sebesar 
0,075 poin). Koefisien Gini dibangun dari kurva 
Lorenz, yang digambarkan di samping, yang 
membandingkan kurva frekuensi kumulatif dari 
distribusi sebenarnya (konsumsi Indonesia) terhadap 
kurva frekuensi kumulatif yang akan terjadi bila 
seluruh individu memiliki konsumsi yang serupa. 
Koefisien Gini dihitung sebagai A/(A+B), dengan A 
dan B adalah bidang-bidang yang digambarkan pada 
bagan. Sementara koefisien Gini  telah memenuhi 
banyak kriteria sebagai pengukur ketidakmerataan, 
koefisien itu tidak mudah diuraikan atau ditambahkan 
pada lintas kelompok, sehingga koefisien Gini 
nasional tidak sama dengan jumlah koefisien Gini 
pada tingkat daerah (seperti perkotaan-pedesaan 
atau provinsi). 
 
Pengukur ketidakmerataan yang memiliki seluruh 
persyaratan adalah indeks Theil, yang termasuk 
dalam kelompok pengukur ketidakmerataan entropi umum.  Rumus umumnya adalah: 

∑ 1 , 

dengan yiadalah konsumsi bagi orang i, adalah rata-rata konsumsi per orang, dan α adalah parameter yang merepresentasikan 
bobot terhadap jarak antara konsumsi pada bagian-bagian distribusi pendapatan yang berbeda dan dapat menggunakan nilai riil 
apapun. Ukuran GE dapat menggunakan nilai antara nol sampai dengan tak terhingga, dengan nol berarti merata dan angka 
yang lebih tinggi mewakili lebih tingginya tingkat ketidakmerataan.  Untuk nilai α yang lebih rendah, pengukur itu akan lebih peka 
terhadap perubahan pada bagian bawah dari distribusi, dan dengan nilai α yang lebih besar, pengukur akan lebih peka terhadap 
perubahan yang mempengaruhi bagian atas. Nilai α yang umum digunakan adalah 0,1, dan 2. Indeks T dari Theil adalah GE(1) 
dan indeks L dari Theil adalah GE(0), yang juga dikenal sebagai pengukur deviasi logaritma rata-rata. Untuk informasi lebih 
lanjut akan Koefisien Gini dan pengukuran Theil, lihat pada Haughton dan Khandker (2009) Handbook on Poverty dan Inequality. 
 
Sumberdancatatan: Staf Bank Dunia. (Style name: report-box notes) 

 
Penurunan dan 
peningkatan 
ketidakmerataan terlihat 
paling jelas pada selisih 
antara desil konsumsi 
paling atas dan paling 
bawah 

 Penurunan ketidakmerataan yang drastis pada masa krisis tahun 1996 hingga 1999 dapat 
dilihat dari rasio konsumsi per kapita pada persentil ke-90 dan ke-10, yang menurun dari 
3,67 ke 3,29, dan rasio persentil ke-75 dan ke-25, yang turun dari 1,95 menjadi 1,85 
(Tabel 15). Sebaliknya, peningkatan ketidakmerataan antara tahun 2003 dan 2007 dapat 
dilihat pada peningkatan rasio yang sama pada periode tersebut. 

 
Tabel 15: Peningkatan konsumsi rumah tangga yang kaya relatif terhadapyang miskin terlihat 
pada periode tahun 2003 hingga 2007 
(rasio tingkat konsumsi) 

 1996 1999 2003 2007 2010 

Persentil 75 / Persentil 50 1,43 1,39 1,36 1,49 1,54 

Persentil 25 / Persentil 50 0,73 0,75 0,76 0,71 0,69 

Persentil 10 / Persentil 50 0,58 0,60 0,60 0,55 0,53 

Persentil 90 / Persentil 50 2,12 1,97 1,88 2,25 2,33 

Persentil 75 / Persentil 25 1,95 1,85 1,80 2,09 2,25 

Persentil 90 / Persentil 10 3,67 3,29 3,14 4,08 4,39 

Sumber: Perhitungan Bank Dunia dan BPS 
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Sebagian besar 
ketidakmerataan berasal 
dari ketidakmerataan 
daerah pedesaan dan 
perkotaan  

 Tren ketidakmerataan perkotaan dan pedesaan umumnya mengikuti pola yang serupa, 
dengan ketidakmerataan perkotaan memiliki 6 hingga 7 poin lebih rendah dari 
ketidakmerataan pedesaan, walaupun jaraknya sedikit merapat di tahun 2010. 
Penguraian ketidakmerataan oleh perkotaan-pedesaan menunjukkan bahwa proporsi 
ketidakmerataan yang dijelaskan melalui ketidakmerataan dalam-kelompok dan antar-
kelompok adalah relatif stabil sesuai berjalannya waktu. Ketidakmerataan dalam-
kelompok menjelaskan bagian jumlah ketidakmerataan yang jauh lebih tinggi dibanding 
antar-kelompok (Tabel 16).  
 

Tabel 16: Perbedaan di dalam rumah tangga perkotaan dan pedesaan adalah pendorong ketidakmerataan nasional yang 
jauh lebih besar dibanding perbedaan di antara mereka 
(Penguraian Ketidakmerataan per Perkotaan-Pedesaan, tahun 1996 hingga 2010) 

 Theil L Theil T 

 1996 1999 2003 2007 2010 1996 1999 2003 2007 2010 

Lokasi           

Perkotaan 0,21 0,16 0,16 0,21 0,21 0,25 0,19 0,19 0,24 0,26 

Pedesaan 0,26 0,10 0,10 0,14 0,16 0,15 0,12 0,11 0,16 0,18 

Seluruh kelompok 0,17 0,13 0,13 0,19 0,20 0,20 0,16 0,16 0,22 0,23 

Bagian 
ketidakmerataan 

          

Dalam-kelompok% 93,2 94,5 94,5 93,0 93,6 94,3 95,2 94,5 94,5 94,5 

Antar-kelompok % 6,8 5,5 6,6 7,1 6,4 5,8 4,8 5,5 6,0 5,5 
 

Sumber: Perhitungan Bank Dunia dan BPS 

f. Mendorong pemerataan kesempatan adalah hal yang penting karena Indonesia 
sedang beralih menjadi negara berpenghasilan menengah 

Pemerataan merupakan 
pelengkap dalam upaya 
pancapaiankemakmuran 
jangka panjang 

 Laporan Pembangunan Dunia tahun 2006 yang diterbitkan oleh Bank Dunia menekankan 
hubungan antara pemerataan kesempatan dan pembangunan jangka panjang. Pesan 
utamanya adalah bahwa pemerataan merupakan pelengkap dari upaya pencapaian 
kemakmuran jangka panjang. Secara luas, lembaga-lembaga dan kebijakan-kebijakan 
yang mendorong pemerataan kesempatan yang setara, membantu pertumbuhan dan 
pembangunan berkelanjutan. Pertama, kegagalan pasar, terutama kredit, asuransi, tanah 
dan aktiva tenaga kerja, mengakibatkan sumber daya mungkin tidak mengalir ke tempat 
yang memberikan tingkat pengembalian yang paling tinggi. Sebagai contoh, beberapa 
anak yang pintar mungkin tidak dapat menyelesaikan sekolah dasar sementara mereka 
yang tidak relatif pintar dapat menyelesaikan pendidikan di universitas. Kedua, tingginya 
tingkat ketidakmerataan ekonomi dan politik cenderung menghasilkan lembaga-lembaga 
ekonomi dan pengaturan sosial yang secara sistematis mengutamakan kepentingan 
mereka yang memiliki pengaruh yang lebih besar, sehingga menyebabkan tingginya biaya 
ekonomi. Dengan demikian, masyarakat, secara keseluruhan, lebih mungkin menjadi 
tidak efisien dan kehilangan kesempatan bagi inovasi dan investasi. 
 

Kebijakan pembangunan 
harus menekankan pada 
pemerataan kesempatan 

 Penekanan dari kebijakan pembangunan haruslah bertumpu pada pemerataan 
kesempatan dan bukan pendapatan, meskipun akan selalu terdapat perbedaan 
kesetaraan yang murni dalam upaya pemerataan kesempatan, dimana dapat disebabkan 
oleh akibat preferensi, talenta, upaya ataupun keberuntungan. Dengan demikian tindakan 
Pemerintah harus menekankan pada distribusi aktiva, kesempatan ekonomi dan suara 
politik, yaitu: investasi yang lebih besar dalam sumber daya manusia terutama bagi kaum 
miskin; ketersediaan yang lebih merata kepada layanan dan informasi masyarakat; dan 
keadilan yang lebih besar di pasar-pasar, seperti pasar kredit maupun asuransi. 
Perbaikan kegagalan pasar adalah tanggapan yang ideal; bila dinilai tidak relevan atau 
terlalu mahal, maka beberapa bentuk alternatif– seperti peningkatan ketersediaan 
layanan umum, distribusi aktiva yang adil dan pengaruh politis yang berpihak pada 
masyarakat miskin– dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Meskipun, dapat 
dimungkinkan adanya  trade-off dalam pengambilan kebijakan jangka pendek, misalnya 
antara pemerataan atau efisiensi. Jika insentif individu dihambat dengan skema distribusi 
kembali pendapatan yang terlalu membebani investasi dan produksi, maka hasilnya 
adalah berkurangnya inovasi, lebih sedikit investasi dan pertumbuhan yang lebih rendah. 
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Harus ditemukab suatu keseimbangan, yang mempertimbangkan biaya langsung 
terhadap insentif individu dan manfaat jangka panjang dari masyarakat yang kohesif, 
dengan lembaga yang inklusif dan kesempatan yang luas. 
 

Dengan transisi 
Indonesia menjadi negara 
berpenghasilan 
menengah, 
distribusipertumbuhan 
menjadi makin penting 

 Indonesia telah mengalami penurunan kemiskinan yang cukup besar pada tiga dekade 
terakhir. Sementara penurunan lebih lanjut masih mungkin dan dibutuhkan, suatu 
penekanan akan kesempatan bagi mereka yang berada di atas garis kemiskinan dan 
kaum miskin juga penting seiring dengan berubahnya Indonesia menjadi negara 
berpenghasilan menengah. Pemerataan kesempatan dan layanan akan mendorong 
stabilitas sosial dan masyarakat yang inklusif, dan juga melanjutkan pertumbuhan 
ekonomi. 
 

Periode-periode 
pengentasan kemiskinan 
yang lalu di Indonesia 
telah meningkatkan 
ketidakmerataan 

 Peningkatan ketidakmerataan sejak pemulihan dari krisis telah dicatat, pada saat yang 
bersamaan dengan turunnya kemiskinan. Sejak tahun 2000 hingga 2002, kemiskinan 
turun lebih dari 1 poin persentase, sementara ketidakmerataan meningkat hampir sebesar 
4 poin, dari 0,30 menjadi 0,34 di tahun 2000 (seperti diukur oleh koefisien Gini), suatu 
peningkatan yang besar dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu, kemiskinan turun 
empat poin persentase menjadi 13,3 persen, sementara ketidakmerataan meningkat 
hampir 6 poin dari 0,32 ke 0.38 di tahun 2003. Pola pertumbuhan ikut mendorong 
peningkatan koefisien Gini yang cukup besar. Selain itu, inovasi teknologi dan akses 
terhadap kepada aktiva (tenaga kerja, pendanaan) diperlukan agar bagian penduduk 
yang lebih mampu akan mampu menangkap lebih banyak manfaat dari kuatnya 
pertumbuhan.  
 

Kebijakan yang 
mendorong pengentasan 
kemiskinan dengan 
pemerataan akan makin 
penting di masa depan, 
termasuk 
menghubungkan daerah 
yang tertinggal… 

 Sebagian besar ketidakseimbangan ekonomi antar rumah tangga di Indonesia bersifat 
regional. Bersamaan dengan itu, tingkat kemiskinan yang tertinggi dapat dijumpai di 
daerah-daerah terpencil di Indonesia. Upaya-upaya untuk meningkatkan perhubungan di 
dalam Indonesia dan luar negeri, dan juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi 
lintas Indonesia, memiliki potensi untuk menurunkan kemiskinan dan ketidakmerataan. 
Kurangnya kesempatan ekonomi pada daerah-daerah terpencil seringkali berada di 
belakang tingkat kemiskinan yang lebih tinggi pada batas-batas negara Indonesia. 
Dengan demikian kebijakan pembangunan harus ditekankan pada peningkatan 
kesempatan ekonomi melalui berbagai lapisan (meningkatkan prasarana, meningkatkan 
aktiva tenaga kerja, memperkuat ketersediaan ke pasar, dll). Laporan Pembangunan 
Dunia tahun 2009 tentang geografi ekonomi membicarakan jenis kebijakan yang dapat 
memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi ketika hendak meningkatkan kehidupan 
orang-orang yang hidup di daerah perbatasan. 
 

…melanjutkan investasi 
dalam pendidikan 
berkualitas bagi kaum 
miskin … 
 

 Investasi pada pendidikan yang lebih tinggi penting bagi Indonesia untuk bergerak menuju 
negara industri yang memerlukan sumber daya manusia dengan keahlian yang lebih 
tinggi. Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini hanya memiliki tingkat pendidikan 
yang rendah, terutama dalam kualitas. Kebijakan yang menekankan pada tingkat transisi 
dari sekolah dasar ke menengah pertama, dan pada kualitas pendidikan sangat penting 
untuk membuka potensi modal tenaga kerja yang belum digunakan dari penduduk miskin 
dan hampir miskin di Indonesia. Kebijakan itu dapat membawa hasil individual yang lebih 
baik bagi kaum miskin dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar bagi negara ini. 
 

…dandukungan 
berkelanjutan bagi 
bantuan sosial dan jaring 
pengaman asuransi… 
 

 Jaring pengaman sosial adalah kunci untuk melindungi mata pencaharian kaum miskin 
dan mendekati miskin, meneruskan usaha pengentasan kemiskinan bila terjadi
goncangan ekonomi maupun bencana alam, dan membantu antar generasi untuk keluar
dari jurang kemiskinan serta meningkatkan peran mereka di dalam pergerakan sosial. 
Program-program utama termasuk peningkatan bantuan langsung tunai dengan Program 
Harapan Keluarga (PKH), dapat meningkatkan konsumsi bagi rumah tangga yang paling 
miskin sambil investasi pada pendidikan anak-anak dan kesehatan untuk masa depan; 
dan kerangka SJSN bagi asuransi sosial, yang telah mengembangkan asuransi 
kesehatan sebagai tujuan pertama, yang akan mengambil peran penting penting untuk 
melindungi rumah tangga dari goncangan dan mencegah mereka jatuh ke dalam jurang 
kemiskinan. 
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2. Pandangan terhadap meningkatnya kelas menengah di Indonesia 

Permintaan dalam negeri 
yang kuat, terutama 
konsumsi, adalah 
kekuatan di balik 
ketahanan Indonesia 
menghadapi krisis 
keuangan 

 Permintaan dalam negeri yang kuat, terutama konsumsi, telah menjadi faktor utama 
ketahanan Indonesia menghadapi krisis keuangan dunia. Konsumsi swasta, yang 
meningkat sebesar 4,6 persen di tahun 2010 dan 4,9 persen di tahun 2009, menjadi 
pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan diproyeksikan akan berlanjut di tahun 2011 
dan 2012. Seiring dengan meningkatnya konsumsi dan tingkat pendapatan,  kelas 
menengah di Indonesia juga turut meningkat. Kelas berpenghasilan menengah yang 
berkembang akan memberikan tambahan dukungan bagi permintaan dalam negeri dan 
pertumbuhan di masa depan. Hanya sedikit penelitian yang benar-benar mengukur 
ukuran kelas menengah di Indonesia dan laju perkembangannya. Bagian ini bertujuan 
untuk menambahkan hal tersebut, dengan fokus pada ukuran dan pola pengeluaran kelas 
menegah di Indonesia dengan menggunakan data survei rumah tangga. 

a. Definisi kelas menengah 

Kelas menengah dapat 
didefinisikan dengan 
berbagai cara 

 Konsep kelas menengah dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, 
dalam aspek sosial budaya, anggota kelas menengah umumnya hidup makmur dan 
sejahtera dalam masyarakat. Anggota kelas menengah juga memiliki kemungkinan yang 
lebih besar dari rumah tangga berpenghasilan rendah untuk membeli perangkat rumah 
tangga seperti TV, lemari es, sepeda motor atau mobil atau memiliki harta seperti rumah. 
Mereka yang berada di kelas menengah akan lebih mungkin mencari dan mengkonsumsi 
pendidikan yang tinggi, layanan kesehatan yang canggih serta layanan rekreasi. 
Walaupun kelas menengah merupakan sebutan sosial, sebagian besar ekonom 
menggunakan pola pendapatan atau pengeluaran untuk mendefinisikan kelas menengah. 
Artikel ini menggunakan tingkat pengeluaran rumah tangga secara agregat untuk 
menentukan kelas menengah. 
 

Tiga pendekatan untuk 
mengukur kelas 
menengah berdasarkan 
pengeluaran atau 
pendapatan rumah 
tangga yang seringkali 
digunakan: absolut, 
relatif, dan gabungan… 

 Terdapat tiga pendekatan untuk mendefinisikan kelas menengah berdasarkan 
pengeluaran atau pendapatan rumah tangga: (i) pendekatan absolut, (ii) pendekatan 
relatif, dan (iii) pendekatan gabungan. Pendekatan absolut mendefinisikan kelas 
menengah pada tingkat pengeluaran tertentu; mereka yang memiliki penghasilan (atau 
menghabiskan) pada batas atas dan bawah tertentu dianggap sebagai kelas menengah. 
Pendekatan relatif menekankan pada tingkat pendapatan atau pengeluaran rumah tangga 
secara relatif terhadap yang lain. Angka persentil pengeluaran per kapita seringkali 
digunakan untuk pendekatan relatif. Pendekatan gabungan merupakan campuran dari 
pendekatan abolut maupun relatif. 
 

…pilihan penggunaannya 
tergantung pada tujuan 
analisis 

 Pilihan dari pendekatan absolut, relatif dan gabungan tergantung dari tujuan analisis yang 
akan dilakukan. Sebagai contoh, Kharas dan Gertz (2010)14 mengatakan bahwa 
pendekatan absolut tepat digunakan sebagai pengukur tunggal untuk membandingkan 
ukuran kelas menengah antar negara. Cannon (1980)15 menyimpulkan bahwa 
pendekatan relatif akan lebih tepat untuk menilai “status” atau “kesejahteraan” populasi, 
karena hirarki relatif sangat penting bagi kesejahteraan atau status dari kelas menengah. 
Dengan kata lain, orang-orang menilai dirinya sebagai kelas menengah dengan 
membandingkan diri dengan yang lain. Tulisan ini menggunakan pengukuran absolut 
untuk memungkinkan analisis dari perubahan jumlah penduduk di dalam kelas 
pendapatan yang berbeda dan memudahkan perbandingan antar negara. 

b. Seberapa besar kelas menengah di Indonesia? 

Satu definisi kelas 
menengah adalah mereka 
dengan pengeluaran 
harian per kapita sebesar 
2-20 dolar Amerika 

 Menggunakan pendekatan absolut, artikel ini mendefinisikan kelas menengah sebagai 
mereka dengan pengeluaran harian per kapita antara 2 dolar Amerika dan 20 dolar 
Amerika dengan daya beli (purchasing power parity) tahun 2005. Hal ini mengikuti 
pendekatan yang baru dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia (2010)16. 

                                                                  
14 Kharas dan Gertz, 2010, “The New Global Middle Class: A Cross-Over from West to East”, 

Wolfenson Center for Development at Brookings.  
15 Cannon, 1980, “On the absolute or relative basis of perception: the case study for middle class 

identification”, Social Indicators Research, 8, hal. 347-363. 
16 Asian Development Bank, 2010, “The Rise of Asia’s Middle Class”, dalam Key Indicators for Asia 

and the Pacific 2010, Manila. 
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Antara tahun 2003 dan 
2010, ukuran kelas 
menengah meningkat 
secara cukup signifikan 
di Indonesia. 

 Tabel 17 memperlihatkan bagian kelas menengah terhadap keseluruhan penduduk 
berdasarkan pengukuran absolut, menunjukkan peningkatan yang cukup berarti untuk 
ukuran kelas menengah antara tahun 2003 dan 2010. Pada periode yang sama, ukuran 
kelas penghasilan rendah telah menyusut sementara ukuran kelas berpenghasilan tinggi 
meningkat, tetapi dari basis yang sangat rendah. Di dalam kelas menengah, peningkatan 
terbesar terjadi pada penduduk dengan pengeluaran harian 2-6 dolarAS. Dengan 
berlanjutnya pertumbuhan ekonomi yang kuat dan dengan distribusi yang sama, bagian 
populasi ini dalam waktu dekat tampaknya akan segera naik ke peringkat pendapatan 
yang lebih tinggi di dalam kelas menengah, yaitu ukuran populasi dengan belanja harian 
6-10 dolar AS diperkirakan akan meningkat dalam beberapa tahun yang akan datang.  
 

Tabel 17: Peningkatan bagian kelas menengah dari populasi Indonesia 
(persen populasi) 

 
Kelas Batas 2003 2010 

Rendah 
< $1,25 21,9% 

62,2% 
14,0% 

43,3% 
$1,25 – $2 40,3% 29,3% 

Menengah 

$2 - $4 32,1% 

37,7% 

38,5% 

56,5% 
$4 - $6 3,9% 11,7% 

$6 - $10 1,3% 5,0% 

$10 - $20 0,3% 1,3% 

Tinggi > $20 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 
 

Catatan: Pengeluaran harian per kapita disesuaikan dengan daya beli tahun 2005 sebagai 
penyeimbang perhitungan 
Sumber: SUSENAS dan perhitungan staf Bank Dunia 
 

Sekitar 50 juta jiwa telah 
bergabung dengan kelas 
menengah Indonesia 
selama tujuh tahun 
terakhir 

 Di tahun 2003, sekitar 81 juta jiwa berada pada kelompok pendapatan yang disebut 
sebagai kelas menengah. Di tahun 2010, kelompok ini telah meningkat menjadi 131 juta 
jiwa (Gambar 35). Sekitar 7 juta penduduk meningkat dari kelas penghasilan rendah ke 
penghasilan menengah setiap tahun selama periode tersebut. Peningkatan di kelas 
menengah didominasi oleh mereka yang berada di tingkat pendapatan 2-6 dolar AS.  

 
Peningkatan jumlah 
penduduk kelas 
menengah terjadi baik di 
daerah perkotaan 
maupun pedesaan 

 Jumlah kelas menengah telah meningkat  baik di daerah perkotaan maupun pedesaan 
(Gambar 36 dan Gambar 37), tetapi juga terdapat perbedaan yang berarti dalam tren ini . 
Sementara peningkatan pada kelas menengah di daerah perkotaan lebih nyata pada 
tahun-tahun hingga tahun 2005, di pedesaan peningkatan kelas menengah lebih nyata 
pada beberapa tahun terakhir, dengan jumlah penduduk dengan pengeluaran 2-4 dolar 
Amerika menurun antara tahun 2004 dan 2006.  

Gambar 35: Populasi dengan penghasilan 2-6 dolar Amerika meningkat secara berarti  
(populasi yang didefinisikan sebagai kelas penghasilan menengah di Indonesia, juta) 

Catatan: nilai dolar adalah pengeluaran harian per kapita menurut daya beli tahun 2005 
sebagai penyeimbang perhitungan 
Sumber: SUSENAS dan perhitungan staf Bank Dunia 
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Gambar 36: Jumlah kelas penghasilan menengah-atas 
meningkat di daerah perkotaan 
(populasi perkotaan yang didefinisikan sebagai kelas 
penghasilan menengah di Indonesia, juta) 

Gambar 37: Peningkatan kelas menengah di pedesaan 
makin jelas terlihat pada beberapa tahun terakhir 
(populasi pedesaan yang didefinisikan sebagai kelas 
penghasilan menengah di Indonesia, juta) 

Catatan: nilai dolar adalah pengeluaran harian per kapita 
menurut daya beli tahun 2005 (PPP) 
Sumber: SUSENAS dan perhitungan staf Bank Dunia 

Catatan: nilai dolar adalah pengeluaran harian per kapita 
menurut daya beli tahun 2005 (PPP) 
Sumber: SUSENAS dan perhitungan staf Bank Dunia 

 
Proporsi belanja kelas 
menengah dari seluruh 
pengeluaran telah 
meningkat sesuai dengan 
pertambahan jumlahnya 

 Pengeluaran kelas menengah sebagai bagian dari keseluruhan pengeluaran meningkat 
dari 58,1 persen di tahun 2003 menjadi 76,7 persen di tahun 2010 (Gambar 38). Bagian 
pengeluaran dari kelas penghasilan rendah (mereka dengan pengeluaran harian kurang 
dari 2 dolar Amerika) telah berkurang, sebagai akibat dari penurunan jumlah mereka dan 
bukan karena penurunan pengeluaran per kapita, sesuai dengan temuan pada Tabel 17. 
Jumlah pengeluaran dari mereka yang berada di batas kelompok kelas menengah, yaitu 
dengan pengeluaran 2-4 dolar Amerika, terus mendominasi, tetapi jumlahnya mulai 
menurun, dari 41,1 persen di tahun 2003 menjadi 36,9 persen di tahun 2010. Seluruh 
pengeluaran dari mereka yang berada di peringkat 4-6 dolar Amerika menunjukkan 
peningkatan terbesar, dari 9,6 persen di tahun 2003 menjadi hampir 20 persen di tahun 
2010.  
 
Gambar 38: Pengeluaran kelas penghasilan menengah Indonesia adalah tiga per empat dari 
seluruh pengeluaran 
 (persen jumlah pengeluaran dari berbagai kelompok pengeluaran yang berbeda) 

Catatan: Nilai dolar adalah pengeluaran harian per kapita menurut daya beli tahun 2005 (PPP).
Sumber: SUSENAS dan perhitungan staf Bank Dunia 
 

Terdapat perbedaan yang 
berarti pada pola 
pengeluaran di dalam 
kelas menengah 

 Seperti disinggung di atas, ketika status penduduk meningkat ke penghasilan menengah, 
jumlah konsumsi mereka meningkat dan pola pengeluarannya turus berubah. Sebagai 
contoh, pengeluaran selain untuk pangan umumnya meningkat. Seperti diperkirakan, 
pada kelompok kelas menengah, bagian yang lebih bawah menggunakan bagian yang 
cukup besar dari pengeluaran mereka untuk pangan sementara bagian pangan menjadi 
lebih kecil bagi kelompok yang lebih mampu (Gambar 39). Hal ini sejalan dengan 
pengamatan di kelompok dengan penghasilan rendah dan tinggi, dengan bagian 
pengeluaran rumah tangga untuk makanan menurun sesuai peningkatan tingkat 
penghasilan.  
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Gambar 39: Pengeluaran non pangan lebih besar pada kelompok penghasilan menengah yang lebih tinggi  
 (bagian pengeluaran kelas penghasilan menengah, persen) 

Catatan: Bagian paling bawah kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran harian 2-4 dolar Amerika. Bagian 
paling atas kelas menengah adalah populasi dengan pengeluaran 10-20 dolar Amerika.  
Sumber: SUSENAS dan perhitungan staf Bank Dunia 

c. Apa arti peningkatan kelas menengah bagi penyusunan kebijakan ekonomi? 

Peningkatan kelas 
menengah akan 
membawa implikasi bagi 
penyusunan kebijakan 
pada jangka panjang, 
terutama dalam kaitannya 
dengan jenis layanan 
yang diminta oleh 
masyarakat yang lebih 
makmur dan maju dan 
dalam hal dampaknya 
terhadap struktur 
ekonomi 

 Kelas penghasilan menengah mengalami peningkatan di Indonesia. Dari tahun 2003 
hingga 2010, dengan menggunakan pengukuran absolut, jumlah kelas menengah 
bertambah sekitar 50 juta jiwa. Walaupun sebagian besar penambahan itu terjadi pada 
bagian bawah dari kelas menengah (pengeluaran harian 2-6 dolar Amerika), berdasarkan 
kuatnya pertumbuhan yang berlanjut dan pola distribusi yang ada, jumlah orang yang 
masuk ke golongan  kelas menengah akan terus meningkat pada beberapa tahun ke 
depan. Hal ini tampaknya akan memiliki dampak yang cukup berarti kepada struktur 
ekonomi dan penyusunan kebijakan ekonomi.  
 
Permintaan dalam negeri dari kelas menengah yang berukuran lebih besar memberikan 
momentum positif terhadap kuatnya pertumbuhan Indonesia. Hal ini sangat nyata pada 
misalnya permintaan barang-barang yang berkualitas dan tahan lama atau kegiatan 
vakasi, karena mereka yang memiliki penghasilan berukuran menengah mengeser pola 
konsumsinya kepada pengeluaran non pangan. Indonesia mencatat penjualan sepeda 
motor dan mobil yang kuat, dengan penjualan mobil meningkat hingga 40 percent tahun-
ke-tahun di bulan Januari 2011, dan diperkirakan akan terus berlangsung. 
Berkembangnya kelas menengah juga diperkirakan akan membawa manfaat kepada 
sektor jasa yang pertumbuhannya diperkirakan akan melaju lebih cepat dari pertumbuhan 
keseluruhan ekonomi, karena kelas menengah yang meningkat akan meminta layanan 
yang berkualitas tinggi, dapat disesuaikan dan modern.  
 
Kelas menengah juga dapat menjadi pendorong pertumbuhan dari sisi penawaran 
ekonomi. Sebagai contoh, kelas menengah yang berkembang diperkirakan adalah salah 
satu kunci makin dalamnya pasar keuangan, karena jumlah tabungan kelas menengah 
yang lebih besar akan membutuhkan dan memberi stimulasi, sektor keuangan yang lebih 
besar dan mutakhir untuk menyalurkan tabungan itu kepada kegiatan yang produktif. 
Tampaknya juga akan terjadi pergeseran akan jenis layanan kesehatan dan pendidikan 
untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah yang meningkat, terutama pendidikan yang 
lebih tinggi dan pelayanan kesehatan yang lebih mutakhir. Konsumsi layanan-layanan 
tersebut, pada gilirannya akan mendorong peningkatan sumber daya manusia. Penyusun 
kebijakan harus menanggapi perubahan permintaan tersebut, sebagai contoh, melalui 
gabungan peningkatan penyediaan Pemerintah dan mendorong peningkatan penyediaan 
swasta. Pergeseran dalam penyediaan barang-barang dan jasa-jasa tidak dapat 
dilakukan dalam waktu yang singkat. Akan dibutuhkan waktu yang cukup untuk 
mengembangkan strategi sektoral yang tepat yang akan menghasilkan tingkat dan 
kualitas layanan penyediaan yang memenuhi kebutuhan dari kelas menengah yang makin 
meningkat.  
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LAMPIRAN: GAMBARAN EKONOMI INDONESIA 

Gambar 1: Pertumbuhan PDB 
(persen pertumbuhan) 

Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB (pengeluaran) 
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan), seasonally adjusted) 

Catatan: *rata-rata pertumbuhan triwulanan dari Q12000-
Q32010 
Sumber: BPS, Bank Dunia   

Sumber: BPS dan Bank Dunia 

Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB (sektor) 
 
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan, seasonally adjusted) 

Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan kerndaraan 
bermotor 
(unit) 

Sumber: BPS via CEIC Sumber: CEIC 

Gambar 5: Indikator konsumen 
(index level) 

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

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

Gambar 8: Balance of Payments 
(USD billions) 

Sumber: CEIC Sumber: BI dan Bank Dunia 
Gambar 9: Neraca perdagangan 
(values, USD billions) 

Gambar 10: Cadangan internasional dan dana capital asing 
(miliar dolar Amerika) 

Sumber: BPS dan Bank Dunia Sumber: BI dan Bank Dunia 
Gambar 11: Term of trade dan implicit ekspor dan impor 
berdasarkan chained Fisher-Price indices 
(indeks 2000=100) 

Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter   
(Bulan-ke-bulan & tahun-ke-tahun) 

Sumber: BPS  dan Bank Dunia Sumber: BPS  dan Bank Dunia 
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Gambar 13: Rincian tingkat harga konsumen 
(persentasi dari kontribusi inflasi bulanan) 

Gambar 14: Tingkat inflasi negara tetangga 
(tahun-ke-tahun, november 2010) 

Sumber: BPS dan Bank Dunia  *Januari dan **Desember data terkini 
Sumber: CEIC dan BPS 

Gambar 15: Harga beras domestic dan internasional  
(Persentasi perbedaan harga; Rupiah) 

Gambar 16: Tingkat kemiskinan,  bekerja, dan tidak bekerja 
(data tahunan) 

 

 

 

 
 

Sumber: PIBC, FAO dan Bank Dunia Labor data from February Sakernas  
Sumber: BPS, dan Bank Dunia 

Gambar 17: Indeks saham regional  
(harian, indeks) 

Gambar 18: Indeks spot dollar dan rupiah   
(harian, indeks dan tingkat harga) 

Sumber: Bank Dunia dan CEIC Sumber: Bank Dunia dan CEIC 
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Tabel 18: Realisasi dan estimasi anggaran belanja pemerintah* 
(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: MoF dan perkiraan Bank Dunia 

 
Tabel 19: Neraca pembayaran 
(milyar dollar amerika) 

Catatan: * Cadagan pada akhir periode 
Sumber: BI dan BPS 

 
 

2009 2010 2011 (p) 2011 (p)

Outcome Outcome Budget
WB 

estimates*

A. State revenue and grants 848.8 1,014.0 1,104.9 1,148.8
1. Tax revenue 619.9 744.1 850.3 846.8

o/w income tax 317.6 356.6 420.5 423.3
      - Oil and gas 50.0 58.9 55.6 68.3
      - Non oil and gas 267.5 297.7 364.9 355.1

2. Non-tax revenue 227.2 267.5 250.9 302.0
o/w natural resources 139.0 170.1 163.1 191.1

i. Oil and gas 125.8 152.7 149.3 170.9
ii. Non oil and gas 12.8 17.3 13.8 20.1

B. Expenditure 937.4 1,053.5 1,229.6 1,212.6
1. Central government 628.8 708.7 836.6 818.4
2. Transfers to the regions 308.6 344.7 393.0 394.2

C. Primary balance 5.2 48.9 -9.4 49.9

D. SURPLUS / DEFICIT (88.6) (39.5) (124.7) (63.8)
Deficit (percent of GDP) (1.6) (0.6) (1.8) (0.9)

2010

2008 2009 2010 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Balance of Payments -1.9 12.5 30.3 4.0 1.1 3.5 4.0 6.6 5.4 7.0 11.3

Per cent of GDP -0.4 2.3 4.3 3.5 0.8 2.4 2.6 4.1 3.1 3.7 6.1

Current Account .1 10.2 6.3 2.6 2.6 1.5 3.5 2.1 1.6 1.4 1.2

Per cent of GDP 0.0 1.9 0.9 2.3 1.9 1.0 2.3 1.3 0.9 0.7 0.7

Trade Balance 9.9 20.5 21.6 4.2 5.1 4.3 6.8 4.9 4.7 5.5 6.5

Net Inome & Current Transfers -9.8 -9.2 -16.0 -1.6 -2.1 -2.3 -3.2 -3.2 -3.4 -4.1 -5.3

Capital & Financial Accounts -1.8 5.0 26.2 1.8 -2.3 2.9 2.6 5.0 4.7 6.7 9.9
Per cent of GDP -0.4 0.9 3.7 1.6 -1.7 2.0 1.7 3.1 2.7 3.6 5.3

Direct Investment 3.4 2.6 9.8 .6 .6 .6 .8 2.5 2.3 1.6 3.4
Portfolio Investment 1.8 10.3 15.2 2.0 1.9 3.0 3.5 6.2 1.1 6.0 2.0
Other Investment -7.3 -8.1 1.1 -.8 -4.8 -.7 -1.8 -3.6 1.3 -.9 4.5

Errors & Omissions -.2 -2.7 -2.2 -.5 .8 -.9 -2.1 -.5 -.8 -1.1 .2

Foreign Reserves* 51.6 66.1 96.2 54.8 57.6 62.3 66.1 71.8 76.3 86.6 96.2

2009




