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Kata Pengantar 

 
  Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia menyajikan perkembangan utama 

ekonomi Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Laporan ini menempatkan perkembangan 
tersebut dalam konteks jangka panjang dan global, serta memberikan penilaian terhadap 
prospek ekonomi dan kesejahteraan sosial Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk 
khalayak termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta 
komunitas analis dan professional yang terlibat dalam ekonomi Indonesia. 
 

  Laporan ini disiapkan dan disusun oleh cluster kebijakan makro dan fiskal Bank Dunia 
Jakarta di bawah bimbingan Shubham Chaudhuri sebagai Lead Economist  dan Enrique 
Blanco Armas sebagai Senior Country Economist. Adapun tim penyusun dipimpin oleh 
Ashley Taylor dan melibatkan Magda Adriani (harga komoditas), Andrew Blackman 
(lingkungan internasional, sektor eksternal dan resiko), Fitria Fitrani (sektor eksternal), 
Faya Hayati (harga dan subsidi bbm), Ahya Ihsan (fiskal dan anggaran pemerintah 2011), 
David Stephan (sektor riil dan resiko) dan Gonzalo Varela (sektor eksternal). Tambahan 
kontribusi diterima dari Neni Lestari (perbankan), The Fei Ming (sektor korporasi), Sandra 
Pranoto (Doing Business in Indonesia 2012), Jon Jellema dan Rythia Afkar (jaring 
pengaman sosial), Dwi Endah Abriningrum (anggaran pemerintah 2011), Yuliya 
Makarova, Pedro Cerdan-Infantes and Yus Medina Pakpahan (pendidikan), Anna I. 
Gueorguieva and Yulia Immajati (gender). Pengeditan dan produksi dilakukan oleh 
Arsianti, Yus Medina Pakpahan dan Ashley Taylor. Komentar serta masukan yang cukup 
detail diberikan oleh Enrique Blanco Armas, Reena Badiani, Dini Sari Djalal, Juan Feng, 
Andrew Mason, Katherine Patrick, Hari Purnomo, Rubi Sugana, dan Djauhari Sitorus. 
Dan, diseminasi di organisir oleh Farhana Asnap, Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, 
Nugroho, Marcellinus Winata dan Randy Salim. Akhirnya, dukungan administratif yang 
sangat berharga diberikan oleh Titi Ananto, Sylvia Njotomihardjo dan Nina Herawati. 
  
Laporan ini disusun oleh para staf International Bank for Reconstruction and Development 
/ Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia - AusAID melalui 
program Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA). 
 
Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam 
laporan ini tidak selalu mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para 
Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak 
menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, 
denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam 
laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari 
wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut. 
 
Untuk mendapatkan lebih banyak analisa Bank Dunia terhadap 
ekonomi Indonesia: 
 

  Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung 
ke website ini  www.worldbank.org/id 
 
Untuk mendapatkan publikasi terkait melalui e-mail, silakan menghubungi 
madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, 
silakan menghubungi ataylor2@worldbank.org. 
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Fokus ekonomi jangka 
pendek Indonesia telah 
beralih pada perlunya 
penanganan biaya 
subsidi BBM … 

 Perkembangan dunia internasional terus membayangi outlook ekonomi jangka pendek 
Indonesia, tetapi fokus perhatian telah beralih. Pada akhir 2011, ketidakpastian dan 
memburuknya outlook pasar keuangan dan ekonomi dunia menjadi perhatian utama. 
Sejak saat itu, terdapat tanda-tanda berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi 
global tetapi juga tanda-tanda positif, misalnya dari Amerika Serikat, dan membaiknya
kondisi pasar keuangan Internasional.  Lonjakan tajam harga minyak internasional telah 
menambah dimensi baru, yang mengakibatkan meningkatnya biaya subsidi BBM 
Indonesia.  Karena manfaat dari subsidi tersebut terutama dinikmati oleh masyarakat 
kelas menengah keatas, diperlukan pengarahan kembali belanja ini untuk keperluan 
pembangunan yang lebih mendesak. 
 

… dan DPR telah 
mengesahkan APBN 
Perubahan 2012 yang 
membolehkan 
penyesuaian harga BBM 
jika harga minyak tetap 
tinggi   

 Menanggapi melemahnya lingkungan eksternal dan tingginya harga minyak, Pemerintah 
mengajukan Rencana APBN-Perubahan (RAPBN-P) kepada DPR pada awal Maret. 
Usulan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada April 2012 mendapat 
tanggapan baik, beralih dari pembatasan volume BBM yang diusulkan dalam APBN. 
Setelah melalui perdebatan yang panjang DPR mengesahkan pilihan untuk menaikkan 
harga BBM sebesar 1.500 rupiah per liter dengan syarat rata-rata harga minyak 
(Indonesia Crude Oil Price atau ICP) selama 6 (enam) bulan terakhir lebih tinggi sebesar 
15 persen dari asumsi dalam APBN-P 105 dollar Amerika per barel (atau 120.8 dollar 
Amerika per barrel). 
 

Tanpa penyesuaian harga 
BBM dan dengan asumsi 
harga minyak  120 dollar 
Amerika per barrel, Bank 
Dunia memproyeksikan 
defisit anggaran dapat 
meningkat diatas 3 
persen dari PDB 

 Defisit dalam APBN-P sebesar 2.2 persen, naik dari 1.5 persen didalam APBN akibat 
naiknya subsidi energi dan belanja infrastruktur. Akan tetapi, jika harga minyak rata-rata 
mencapai 120 dollar Amerika selama satu tahun, Bank Dunia memperkirakan bahwa 
defisit anggaran bisa naik mencapai 3.1 persen dari PDB tanpa penyesuaian harga BBM 
atau 2.5 persen dari PDB jika kenaikan harga BBM bersubsidi dilaksanakan di kwartal ke 
tiga tahun 2012.    
 
Dari sisi keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability), meningkatnya defisit anggaran masih 
dapat dikendalikan karena posisi hutang awal Indonesia yang cukup baik. Akan tetapi, 
resiko melewati batas tiga persen dari PDB dapat menyebabkan pengurangan belanja 
dalam bidang-bidang prioritas pembangunan. Tingginya tingkat ketidakpastian dan 
kesulitan dari pendekatan yang digunakan dalam penyesuaian harga BBM juga 
mempengaruhi inflasi dan outlook kebijakan makro terhadap investor. Lebih lanjut, 
dengan menyadari kemajuan yang telah dicapai dalam kebijakan yang sangat sensitif 
secara politis, keputusan untuk tidak menaikkan harga sekarang menggambarkan 
kesempatan yang hilang atau tertunda untuk mengarahkan kembali belanja pada saat 
ketika resiko-resiko masih bersifat global. 
 

Memburuknya 
perkembangan ekonomi 
dan keuangan global 
tetap menjadi risiko 
utama… 

 Resiko-resiko sebelumnya masih ada, tetapi telah berkurang. Resiko tekanan di pasar 
keuangan yang bersumber dari krisis Zona Eropa yang dapat menjalar ke Indonesia tetap 
ada, dikarenakan kerentanan investor asing di pasar ekuitas dan obligasi Pemerintah. 
Walaupun pasar keuangan dunia telah mulai membaik setelah mendapat dukungan 
kebijakan yang diambil di zona Euro dan perjanjian restrukturisasi Yunani. Pemerintah 
Indonesia juga terus membuat kemajuan dalam memperkuat manajemen dan persiapan 



 
 

 ix

dalam menghadapi krisis, yang berpotensi dapat memitigasi dampak terhadap ekonomi 
domestik dari berbagai guncangan. Walaupun adanya perkembangan positif di Amerika 
Serikat, momentum pemulihan ekonomi global telah melambat selama dua kwartal 
terakhir, dan terus  meningkatnya harga minyak membawa risiko terhadap prospek 
ekonomi global dalam jangka pendek. 
 

…terhadap skenario 
baseline dengan outlook 
pertumbuhan Indonesia 
yang kuat 
 
 
 

 

 Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Untuk pertama kali sejak krisis tahun 
1997/1998, lembaga pemeringkat Fitch dan Moody’s telah meningkatkan peringkat kredit 
Indonesia kembali ke peringkat investasi (investment grade). Pertumbuhan ekonomi pada 
triwulan akhir tahun 2011 tercatat sebesar 6,5 persen, meningkat dengan penyesuaian 
musiman (seasonally-adjusted) triwulanan. Melemahnya lingkungan eksternal tercermin 
dari perlambatan pertumbuhan ekspor bersih, tetapi investasi dalam negeri tetap 
bertahan. Penanaman Modal Asing (PMA) dan sektor manufaktur mencatatkan kinerja 
yang kuat pada tahun 2011. Namun, beberapa perubahan peraturan dalam bidang 
perdagangan dan investasi telah diterapkan atau diajukan, seperti peraturan tentang 
impor dan ekspor hortikultur, atau investasi di bidang pertambangan. Walaupun 
perubahan berbagai peraturan tersebut mungkin tidak berdampak langsung terhadap 
pergadangan dan investasi dalam waktu dekat ini, namun dapat memiliki dampak yang 
signifikan dalam jangka panjang.  
 
Oleh karena itu, skenario baseline untuk tahun 2012 tetap memperkirakan penurunan 
pertumbuhan ekspor. Ini mencerminkan revisi turun terhadap pertumbuhan mitra-mitra 
perdagangan utama Indonesia dibanding pertumbuhan di Triwulanan Desember 2011, 
tetapi tetap didukung oleh pendorong pertumbuhan domestik. Peningkatan harga BBM 
bersubsidi diakhir tahun, dan peningkatan inflasi yang mengikutinya, akan sedikit 
mengurangi pertumbuhan konsumsi swasta (dan juga akan memberikan tantangan 
terhadap kebijakan moneter). However, pertumbuhan di tahun 2012 diperkirakan tetap 
kuat, sebesar 6,1 persen, dan diproyeksikan akan kembali meningkat menjadi 6,4 persen
di tahun 2013 (Tabel 1).  
 

Tabel 1: Pertumbuhan pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar 6,1 persen 
 

   2010 2011 2012 2013 

Produk domestik bruto (Persen perubahan tahunan) 6,1 6,5 6,1 6,4 

Indeks harga konsumen* (Persen perubahan tahunan) 6,3 4,1 8,5 5,4 

Defisit anggaran** (Persen dari PDB) -0,6 -1,2 -2,2 n.a. 

Pertumbuhan mitra 
dagang utama 

(Persen perubahan tahunan) 6,8 3,1 3,3 3,9 
 
 

Catatan: Proyeksi Bank Dunia untuk PDB dan IHK dengan asumsi kenaikan harga BBM 
sebesar IDR 1,500 dikawartal ke tiga 2012. * tingkat inflasi triwulan 4 ke triwulan 4. ** 2011 
adalah angka sementara. 2012 adalah APBN-Perubahan.  
Sumber: Kementerian Keuangan, BPS - CEIC, Consensus Forecasts Inc., dan staf Bank Dunia 
 

Kekhawatiran terhadap 
meningkatnya beban 
fiskal dari subsidi energi 
merefleksikan lonjakan 
harga minyak 
internasional, tetapi juga 
terus meningkatnya 
konsumsi BBM sejalan 
dengan peningkatan 
pendapatan domestik di 
Indonesia 

 Adanya gangguan pasokan dan 
kekhawatiran terhadap krisis geo-
politis telah menyebabkan harga 
minyak internasional meningkat 
dengan tajam (Gambar 1). Rata-rata 
harga minyak mentah Indonesia 
mencapai 122 dolar Amerika per 
barel dalam tiga bulan pertama 
tahun 2012. Asumsi Pemerintah 
dalam APBN-P masih tetap 
konservatif pada 105 dolar Amerika 
per barel.  Berdasarkan proyeksi 
harga minyak “futures contracts” dan 
mekanisme penyesuaian harga BBM 
yang baru saja disahkan oleh DPR, 
skenario baseline dalam laporan ini 
mengasumsikan harga BBM subsidi 
akan dinaikkan di kuartal tiga 2012.  
 
 

Gambar 1: Harga minyak meningkat jauh 
melampaui asumsi APBN 
(harga minyak per barel dalam dolar Amerika) 

Sumber: CEIC, ESDM, ICE, Kementerian Keuangan 
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Seperti telah disebutkan, meningkatnya kesenjangan antara harga BBM bersubsidi dan 
harga pasar akan meningkatkan beban fiskal subsidi BBM. Juga penting untuk dicatat 
bahwa biaya subsidi BBM yang meningkat juga merupakan bagian dari keberhasilan 
ekonomi Indonesia. Konsumsi BBM meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan. 
PDB per kapita Indonesia tahun 2010 adalah 3.000 dolar Amerika; satu tahun kemudian 
meningkat menjadi 3.500 dolar Amerika. Jumlah kendaraan juga telah meningkat pesat. 
Di tahun 2011 saja, penjualan sepeda motor mencapai 11 juta, dan ditambah lagi dengan 
900,000 mobil.  
 

Tidak hanya besarnya 
biaya fiskal untuk subsidi 
BBM yang menjadi 
keprihatinan tetapi juga 
biaya kesempatan 
(opportunity cost) dari 
belanja tersebut… 

 Disamping mengurangi 
resiko fiskal, mengurangi
subsidi BBM juga 
memberikan kesempatan 
berharga untuk 
mengarahkan kembali 
belanja pemerintah dalam
jangka menengah, kepada
kebutuhan pembangunan 
yang lebih mendesak dan 
untuk meningkatkan 
efisiensi belanja. Sebagai 
contoh, pada tahun 2011 
Indonesia membelanjakan
3,4 persen dari PDB untuk 
subsidi energi (2,2 persen
untuk subsidi BBM dan 1,2 
persen untuk subsidi listrik)
dan hanya 1,6 persen dan 
1 persen dari PDB untuk 
belanja modal dan sosial.  

Gambar 2: Belanja subsidi energi dalam beberapa tahun 
terakhir jauh melampaui belanja sosial dan modal  
(belanja pemerintah pusat sebagai bagian dari PDB) 

Catatan: 2012 prop. Rev adalah Rencana APBN-P 
Sumber: Kementerian Keuangan, CEIC dan staf Bank Dunia 

 
…sejalan dengan 
kenyataan bahwa manfaat 
dari subsidi BBM 
sebagian besar dinikmati 
oleh kaum berada  

 Harga BBM di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di negara lain, dan 
subsidi ini menguntungkan rumah tangga kelas menengah dan atas.  Pemilik mobil yang 
menggunakan 50 liter BBM per minggu menerima manfaat sekitar 1,115,000 rupiah per 
bulan, atau sepuluh kali lipat yang diterima oleh pemilik sepeda motor sebesar 111,000 
rupiah yang menggunakan hanya 5 liter per minggu. Rumah tangga miskin yang tidak 
mempunyai mobil atau sepeda motor hanya sangat sedikit menikmati manfaat secara 
langsung, walaupun dapat menerima manfaat secara tidak langsung dari lebih rendahnya 
biaya transportasi. Menurut survei rumah tangga (SUSENAS) tahun 2009, 40 persen dari 
seluruh manfaat subsidi BBM dinikmati oleh 10 persen penduduk yang terkaya, dan 10 
persen rumah tangga yang termiskin hanya menikmati 1 persen. Namun, sangatlah 
penting untuk memberikan waktu kepada rumah tangga miskin untuk melakukan 
penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga setelah peningkatan harga BBM, seperti 
program bantuan masyarakat sementara yang diusulkan pemerintah.  
 

Upaya berkelanjutan 
untuk menghilangkan 
distorsi lain terhadap 
kegiatan ekonomi dan 
meningkatkan alokasi 
dan efisiensi belanja 
pemerintah dapat 
membantu Indonesia 
mencapai sasarannya 
untuk pertumbuhan yang 
inklusif dan lebih tinggi… 

 Mengarahkan kembali belanja pemerintah 
dengan menurunkan subsidi BBM hanya 
langkah awal. Untuk mewujudkan Indonesia 
mencapai potensi pertumbuhan ekonomi 
berkelanjutan hingga 7 persen atau lebih, 
dengan memastikan manfaat dari 
pertumbuhan ini dinikmati oleh semua 
lapisan masyarakat, kemajuan dalam 
peningkatan alokasi dan efisiensi belanja 
pemerintah merupakan hal yang sangat 
penting. Peningkatan iklim usaha dan 
penghapusan distorsi-distorsi lain dapat 
membantu Indonesia untuk mencapai laju 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
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…dengan memastikan 
bahwa peningkatan 
sumberdaya untuk 
pendidikan akan 
membawa peningkatan 
kualitas yang 
diinginkan… 

 Sektor pendidikan menerima peningkatan alokasi belanja yang cukup besar sejalan 
dengan amanat konstitusi yang mewajibkan sektor pendidikan menerima minimum 20 
persen dari seluruh belanja negara. Tingkat belanja dan upaya reformasi ini telah 
mencatatkan berbagai keberhasilan, seperti tingkat pendaftaran murid yang lebih besar. 
Akan tetapi masih banyak yang harus dikerjakan. Akses masih tetap rendah untuk tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi dan pada daerah-daerah terpencil. Kualitas juga 
memprihatinkan, dan harus menjadi prioritas berikutnya. Dengan rasio guru terhadap 
murid yang sangat rendah di Indonesia, terdapat bukti-bukti bahwa penambahan jumlah 
guru tidak menyebabkan peningkatan kualitas pendidikan. Banyak upaya reformasi yang 
dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengarahkan belanja dengan 
pengambilan keputusan yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih tinggi, tetapi tidak 
meningkatkan belanja. Yang menjadi kunci dalam 
hal ini adalah peningkatan manajemen guru dan 
menangani kuatnya insentif yang ada sekarang 
untuk menerima terlalu banyak guru. Bidang-bidang 
lain, seperti perluasan beasiswa, membutuhkan 
tambahan sumberdaya yang dapat diambil dari 
bagian lain. Langkah-langkah yang penting sedang 
diambil untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan 
tersebut. Keberhasilannya akan menjadi sangat 
penting bagi Indonesia dalam mengambil langkah 
berikutnya menuju sektor pendidikan berkualitas 
tinggi yang memberikan keterampilan berdaya 
saing. 
 

…melalui reformasi dan 
investasi dalam program-
program bantuan sosial 
terpadu yang memastikan 
bahwa mereka 
memberikan jaring 
pengaman sosial 
sesungguhnya kepada 40 
persen penduduk di 
paling bawah yang 
memiliki risiko yang 
besar untuk jatuh ke 
dalam kemiskinan… 

 Kebijakan untuk pertumbuhan yang 
inklusif termasuk dukungan kepada 
kesetaraan kesempatan, seperti melalui 
peningkatan akses dan kualitas 
pendidikan. Namun tidak kalah penting 
adalah program-program yang 
membantu rumah tangga untuk keluar 
dari pemiskinan dan juga melindungi 
mereka yang sangat rentan. Walaupun 
tingkat kemiskinan nasional Indonesia 
telah menurun ke 12,5 persen di tahun 
2011, angka tersebut menutupi tingkat 
kerentanan yang mencemaskan. 
Sebagian besar penduduk hidup hanya 
sedikit di atas garis batas kemiskinan. 
Sekitar seperempat penduduk 
Indonesia hidup di bawah garis resmi 
“mendekati-kemiskinan” (1,2 kali 
pengeluaran garis batas kemiskinan) 
sementara sedikit di bawah dua per lima 
penduduk hidup di bawah 1,5 kali garis 
batas kemiskinan. Bahkan dengan 
guncangan yang relatif kecil sudah 
cukup untuk mendorong mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Dalam beberapa tahun 
terakhir, setengah dari seluruh rumah tangga miskin belum miskin satu tahun 
sebelumnya, sementara seperempat dari seluruh penduduk Indonesia sudah pernah 
mengalami kemiskinan setidaknya satu kali selama periode tahun 2008 hingga 2010. 
 
Indonesia memiliki kerangka yang tepat untuk membangun sistem jaminan sosial yang 
modern. Akan tetapi, masih terdapat banyak ruang untuk peningkatan, agar program-
program tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang sesungguhnya, dan 
manfaat akan diterima oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat pula. Pengeluaran 
yang lebih efektif melalui peningkatan program dibutuhkan, bersama-sama dengan 
optimalisasi gabungan prakarsa, memadukan pelaksanaan dan akses, dan memperluaas 
program-program untuk melindungi lebih banyak rumah tangga dari risiko-risiko 
kesehatan, untuk mendorong pendidikan berkelanjutan, dan untuk melindungi mereka 
dari guncangan negatif. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun program jaminan 

Gambar 3: Seperempat penduduk Indonesia 
pernah miskin setidaknya satu kali selama tiga 
tahun terakhir 
(jumlah individu per eksposur terhadap 
kemiskinan, 2008-2010, persen) 

Sumber: Susenas dan perhitungan staf Bank 
Dunia 
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sosial generasi berikutnya di Indonesia masih terkendali, dengan peningkatan dalam 
belanja bantuan sosial dari 0,5 persen dari PDB (2010) menjadi sekitar 1 persen dari
PDB, jauh lebih rendah dari jumlah yang diperkirakan akan dibelanjakan oleh Indonesia 
untuk subsidi energi di tahun 2012. Dengan pengeluaran tersebut, manfaat yang 
didapatkan cukup besar. Selain memastikan bahwa rumah tangga fakir miskin mendapat 
perlindungan yang efektif terhadap berbagai guncangan, jaring pengaman sosial yang 
efektif juga dapat membantu mendorong ekonomi Indonesia yang kuat bagi keuntungan 
seluruh penduduk, dengan mendukung investasi pro-kaum miskin dalam pembangunan 
manusia dan angkatan kerja yang sehat, berpendidikan dan produktif. 
 

…melalui dorongan 
kepada kesetaraan 
gender, yang merupakan 
sasaran yang penting dan 
juga dapat meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja 
yang signifikan… 

 Kebijakan-kebijakan yang mendukung kualitas gender juga 
dapat memainkan peran yang penting dalam mendukung 
pertumbuhan yang inklusif. Indonesia telah mencatat 
kemajuan yang cukup berarti dalam kesetaraan gender
khususnya dalam bidang pendidikan.  Namun disparitas 
gender dalam bidang lainnya masih tetap ada. Perempuan 
masih menerima upah yang lebih kecil dari laki-laki dalam 
semua bidang  dan juga memiliki kemungkinan yang lebih 
besar untuk bekerja pada sektor informal. Tingkat kematian 
persalinan masih relatif tinggi di Indonesia sebagai negara 
dengan tingkat penghasilan menengah, dan seperti di negara 
lain suara kaum perempuan di wilayah publik masih cukup 
lemah. Kesetaraan gender merupakan sasaran pembangunan 
yang penting tetapi juga merupakan ekonomi yang cerdas. 

Sebagai contoh, suatu laporan untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik yang segera 
diluncurkan sebagai bagian dari laporan World Development Report 2012 dari Bank 
Dunia, memperkirakan bahwa kesetaraan genjer dapat meningkatkan pertumbuhan 
dikawasan secara signifikan. Diperkirakan bahwa jika Indonesia mengalokasikan 
sumberdaya produktif berdasarkan kemampuan dan keterampilan mereka, dan bukan 
berdasarkan gender, maka produktivitas per pekerja dapat meningkat hingga 14 persen, 
yang memiliki implikasi penting untuk pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. 
 

…dan melalui dukungan 
kepada pengembangan 
sektor swasta melalui 
perbaikan regulasi 

 Peningkatan iklim usaha bagi sektor swasta juga dapat memainkan peran yang penting 
dalam meningkatkan pertumbuhan, dengan memberi stimulasi kepada investasi dan 
kewirausahawan. Survei Doing Business in Indonesia tahun 2012 di 20 kota di seluruh 
Indonesia menunjukkan berbagai kemajuan dalam mengurangi hambatan bagi para 
wirausaha daerah. Tetapi, tantangan masih banyak. Namun kini terdapat ruang bagi 
daerah-daerah untuk belajar dari pengalaman terbaik dari daerah lain di Indonesia, yang 
di antaranya telah mencapai standar internasional, dan secara internasional dapat 
membantu menutup celah kinerja antara Indonesia dan kota-kota lain yang terbaik 
ditingkat global.  
 



A. PERKEMBANGAN 
EKONOMI DAN 
FISKAL TERKINI

1. Outlook ekonomi global masih rapuh, sementara harga minyak meningkat 
tajam 

Outlook  pasar keuangan 
dan ekonomi global 
masih rapuh... 

 Perkembangan dunia internasional terus membayangi outlook ekonomi jangka pendek 
Indonesia, tetapi kali ini fokus perhatiannya sedikit telah bergeser. Pada laporan edisi 
bulan Desember 2011, perhatian utama adalah pada outlook pasar keuangan dan 
ekonomi dunia yang semakin menurun dan tidak pasti. Sejak itu terdapat bukti-bukti yang 
menunjukkan keberlanjutan perlemahan  ekonomi global,  tapi di saat yang sama juga 
ditemui beberapa tanda-tanda positif seperti yang berasal dari Amerika Serikat. Pasar 
keuangan dunia telah mencatatkan pertumbuhan pada triwulan pertama tahun 2012, 
walau tetap sangat sensitif terhadap perkembangan di zona Eropa dan terhadap 
pengumuman data ekonomi makro. Kali ini, peningkatan yang tajam pada harga minyak 
dunia telah memberi dimensi perhatian baru yang bila terus berlanjut, akan memberi 
pengaruh negatif kepada outlook pertumbuhan. Peningkatan harga minyak juga 
berpotensi meningkatkan risiko fiskal dalam kaitannya dengan subsidi BBM Indonesia. 
Hal ini  berimbas pada pentingnya melakukan perubahan dalam Anggaran Pemerintah 
2012 dengan antisipasi berupa kenaikan harga BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang 
berlaku yang selanjutnya akan dibahas di bawah. . 
 

…dan harga minyak 
meningkat tajam sejak 
awal tahun 2012  

 Peningkatan harga minyak 
internasional telah disebabkan 
oleh tegangan geo-politis dan 
gangguan pasokan, seperti 
yang berasal dari Iran. Harga 
rata-rata minyak mentah 
Indonesia adalah 122 dolar 
Amerika per barel pada tiga 
bulan pertama tahun 2012, 
meningkat dari 111 dolar 
Amerika di akhir triwulan 2011 
(Gambar 4). Harga minyak 
Brent dalam pasar berjangka 
memproyeksikan bahwa harga 
akan tetap tinggi tetapi 
kemudian menurun sepanjang 
tahun.  
 
Harga komoditas non-energi 
internasional dalam dolar 
Amerika juga telah meningkat 
belakangan ini, naik sebesar 2,7 persen hanya di bulan Februari saja, walaupun harga-
harga itu tetap di bawah tingkat yang pernah mereka capai pada pertengahan tahun 
2011. Harga logam dan mineral menunjukkan peningkatan yang kuat, sebagian 
disebabkan karena berkurangnya pasokan yang berkaitan dengan cuaca yang 
mempengaruhi produksi timah di Indonesia. 

Gambar 4: Harga minyak meningkat tajam sejak awal 
tahun 2012 
(harga minyak per barel dalam dolar Amerika) 

Sumber: CEIC, ESDM, ICE, Kementrian Keuangan 
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Upaya-upaya kebijakan 
yang diambil di zona Euro 
sejauh ini mendukung 
pasar keuangan 
internasional… 

 Rencana restrukturisasi hutang Yunani yang baru disepakati dan upaya-upaya kebijakan 
lain pada zona Euro telah memberikan dukungan kepada pasar keuangan dunia, dengan 
semakin menurunnya imbal hasil obligasi negara-negara utama Eropa sejak akhir tahun 
2011 (Gambar 5). Akan tetapi, kekhawatiran akan posisi fiskal pada negara-negara zona 
Euro lainnya terus berlanjut, di samping revisi yang dilakukan terhadap serangkaian 
peraturan defisit fiskal, dan juga bagi outlook pertumbuhan jangka menengah di kawasan; 
khususnya dengan adanya kebutuhan akan penyesuaian fiskal serta tantangan dalam 
penerapan reformasi struktural yang diperlukan. 
 

…dan ada tanda 
keinginan kembali 
mengambil risiko  (risk 
appetite)  

 Peningkatan gejolak di pasar modal pada bulan Agustus menutup tahun 2011 dengan 
peningkatan, dengan pasar-pasar negara maju (dalam dolar Amerika) meningkat sebesar 
7,1 persen selama triwulan 4. Pemulihan pasar berlanjut hingga permulaan tahun 2012 
dengan peningkatan lebih lanjut sebesar 5,6 persen untuk ekuitas pasar negara maju 
untuk periode dari 1 Januari hingga 26 Maret 2012 (masih menyisakan perbedaan 
sebesar 6,0 persen di bawah nilai tertinggi pasca krisis pada bulan Mei 2011). Ekuitas 
pasar negara-negara berkembang (emerging) juga meningkat, walau dengan tingkat yang 
lebih rendah, sebesar 3,6 persen pada periode yang sama, dan masih berada 13 persen
di bawah nilai tertinggi yang pernah dicatat setelah krisis. Prospek akan pertumbuhan 
Amerika Serikat yang lebih kuat, dan dampaknya pada kebijakan moneter di masa depan
yang lebih jelas, dengan adanya persetujuan Yunani dalam meningkatkan imbal hasil
obligasi pemerintah Amerika Serikat dan Jerman di bulan Januari nampaknya masih 
sangat rendah. Sejalan dengan kembalinya toleransi risiko (risk appetite) investor, spread
pasar obligasi negara berkembang (emerging) telah turun lebih dari 90 basis poin sejak 
tanggal  1 Januari dan penerbitan obligasi negara berkembang juga telah pulih dengan 
kuat pada awal tahun 2012. Indikator-indikator tekanan pasar lainnya – seperti likuiditas 
dan pinjaman antarbank dalam dolar Amerika – walau masih tertekan, juga telah sedikit 
menurun. 
 

Gambar 5: Biaya pendanaan bagi negara inti di  zona Euro 
telah menurun, tetapi masih tetap tinggi pada negara non-
inti 
(imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahunan, persen) 

Gambar 6: Outlook ekonomi global beragam, tetapi melemah 
secara rata-rata bagi mitra perdagangan Indonesia 
(rata-rata perkiraan konsensus untuk pertumbuhan 2012, 
persen) 

Sumber: JP Morgan Catatan: *MTP adalah pertumbuhan mitra dagang utama 
dengan pembobotan bagian ekspor (Proyeksi staf Bank 
Dunia untuk tahun 2012) 
Sumber: Consensus Economics 

 
Secara keseluruhan, 
proyeksi pertumbuhan 
negara mitra dagang 
utamaIndonesia untuk 
tahun 2012 sedikit 
menurun 

 Keyakinan usaha dan indikator utama dengan frekuensi tinggi, seperti produksi dan 
ekspor industri, menunjuk pelemahan pertumbuhan di zona Euro, dan di pasar 
berkembang utama seperti China, India dan Brazil, dan di Asia. Perkiraan pertumbuhan 
telah diturunkan sejalan dengan itu (Gambar 6). Bank Sentral Eropa kini memperkirakan 
bahwa zona Euro akan mencatat resesi yang ringan pada paruh pertama tahun 2012, 
sebelum berangsur-angsur pulih. Ekonomi China sedang mengalami perlambatan secara 
bertahap, dan secara simbolis, pemerintah China telah mengumumkan sasaran 
pertumbuhan sebesar 7,5 persen untuk tahun 2012 – setelah sasaran sebesar 8 persen 
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selama delapan tahun berturut-turut – walaupun tingkat pertumbuhan yang lalu secara 
umum selalu melampaui tingkat sasarannya. Kabar ekonomi yang datang dari Amerika 
Serikat cukup mengejutkan karena bersifat positif, yang memberikan sedikit harapan pada 
outlook dunia yang melemah, walaupun debat politik akan konsolidasi fiskal masih terus 
mengganggu outlook tersebut. Secara keseluruhan, dengan menempatkan pembangunan 
lintas wilayah dan pasar-pasar utama secara bersamaan, perkiraan pertumbuhan pada 
negara mitra dagang utama (MTP) Indonesia telah diturunkan secara bertahap  di mana 
pengaruh perlambatan dunia terhadap aktivitas perekonomian terlihat lebih jelas. 
Pertumbuhan MTP Indonesia di tahun 2012 kini diperkirakan pada tingkat 3,3 persen, 
turun dari 3,5 persen yang dilaporkan pada edisi bulan Desember 2011. 

2. Pertumbuhan Indonesia terjaga pada 6,5 persen di triwulan keempat 2011 

Ekonomi Indonesia 
tumbuh meyakinkan 6,5 
persen di triwulan 
keempat dan 6,5 persen 
secara keseluruhan di 
tahun 2011 

 PDB Indonesia meningkat sebesar 6,5 persen di triwulan terakhir tahun 2011, 
pertumbuhan sebesar 6,5 persen selama tiga triwulan berturut-turut (di triwulan 1 
pertumbuhan terkoreksi menjadi 6,4 persen dari edisi sebelumnya 6,5 persen). 
Berdasarkan penyesuaian musiman, ekonomi tumbuh cukup pesat sebesar 2,2 persen, 
1,4 persen lebih tinggi dari yang tercatat di triwulan ketiga. Secara keseluruhan ekonomi 
Indonesia tumbuh sebesar 6,5 persen di tahun 2011, meningkat dari 6,1 persen di tahun 
2010 dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 1996. Tingginya pertumbuhan riil 
bersamaan dengan pertumbuhan deflator PDB sebesar 8,4 persen dan kuatnya mata 
uang Rupiah, membawa PDB per kapita ke level 3.540 dolar Amerika, naik dari 3.010 
dolar Amerika per kapita di tahun 2010. 
 

Gambar 7: Pertumbuhan PDB secara triwulanan bertahan 
pada 6,5 persen pada triwulan keempat tahun 2011… 
(pertumbuhan dalam PDB riil, persen) 

Gambar 8: …dengan meningkatnya pertumbuhan 
triwulanan, walaupun terdapat pengaruh negatif dari ekspor 
bersih 
(kontribusi terhadap pertumbuhan triwulan-ke-triwulan 
dengan penyesuaian musiman, persen) 

 

Catatan: * Rata-rata pertumbuhan triwulan-ke-triwulan sejak 
triwulan 1/2002 
Sumber: BPS dan penyesuaian musiman staf Bank Dunia 

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

 
Pertumbuhan ditopang 
oleh kegiatan investasi 
dan konsumsi  tetapi 
penurunan permintaan 
global terlihat mulai pada 
angka-angka 
perdagangan 

 Pendorong utama pertumbuhan pada triwulan terakhir 2011 adalah investasi, yang 
tumbuh sebesar 5,2 persen setelah penyesuaian musiman pada triwulan tersebut yang 
merupakan pertumbuhan terkuat sejak pertengahan tahun 2004. Konsumsi swasta, 
walaupun sedikit melambat, tetaplah merupakan pendukung yang kuat. Faktor-faktor 
pengimbangnya adalah pengurang pertumbuhan yang berasal dari ekspor bersih, yang 
menurunkan 1,7 poin persentase dari pertumbuhan triwulanan tersebut. Sebagai 
cerminan dari perlemahan dunia internasional, pertumbuhan ekspor riil triwulanan setelah 
penyesuaian musiman melambat menjadi 0,5 persen di triwulan 4 dari 2,2 persen di 
triwulan 3. Hal ini sejalan dengan data perdagangan bulanan, seperti yang dibahas di 
bawah ini, yang telah menunjukkan perlambatan dalam pertumbuhan ekspor sejak 
pertengahan tahun. Impor tumbuh sebesar 5,1 persen pada triwulan 4, kembali pulih dari 
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lemahnya pertumbuhan pada triwulan 3. Angka-angka ini mengakibatkan penurunan 
pertumbuhan sebesar 1,7 poin persentase yang disebabkan oleh ekspor bersih pada 
triwulan 4. 
 

Pertumbuhan dari sisi 
produksi didorong oleh 
sektor manufaktur dan 
perdagangan, hotel dan 
restoran 

 Pada sisi produksi, manufaktur dan perdagangan, hotel dan restoran merupakan 
pendorong utama pertumbuhan. Pertumbuhan manufaktur adalah sebesar 6,2 persen di 
tahun 2011, pertumbuhan tahunan yang terkuat sejak tahun 2004, yang didorong oleh 
pangan, minuman dan peralatan transportasi dan sektor permesinan. Konstruksi juga 
mencatatkan pertumbuhan yang baik, sejalan dengan angka-angka investasi yang kuat. 
Secara keseluruhan di tahun 2011, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan jasa 
mencatatkan pertumbuhan tertinggi mereka sejak sebelum tahun 1993.  
 

Pertumbuhan Indonesia 
diproyeksikan akan 
melambat menjadi 6,1 
persen pada tahun 2012 
sebelum kembali 
meningkat menjadi 6,4 
persen di tahun 2013 

 Melihat kelanjutan sisa tahun 2012 yang berdasarkan perkembangan data-data yang 
terakhir, skenario baseline masih seperti sebelumnya di mana perlambatan pada 
permintaan luar negeri akan terus berlanjut sementara pendorong pertumbuhan negeri 
akan tetap kuat. Penurunan perkiraan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama 
Indonesia turut memberikan kontribusi negatif pada kuatnya pertumbuhan yang di sektor 
industri seperti manufaktur,  sementara ekspor bersih diperkirakan akan memberikan 
kontribusi sangat kecil kepada pertumbuhan di tahun 2012, setelah memberikan 
sumbangan sekitar 1,5 poin persentase di tahun 2011. Indikator-indikator kegiatan dalam 
negeri, seperti penjualan bahan bangunan dan produksi industri, tetap berada pada 
tingkat yang tinggi. Walaupun masih cukup tinggi, indikator sentimen konsumen, mulai 
menunjukkan penurunan. Tampaknya, hal ini berkaitan dengan usulan peningkatan harga 
BBM bersubsidi yang diajukan Pemerintah kepada Parlemen. Sebagaimana yang akan 
dibahas di bawah, Parlemen telah memutuskan untuk memberikan ruang bagi 
Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bila harga rata-rata minyak selama 
enam bulan mencapai 15 persen di atas harga asumsi 105 yang tercantum dalam 
Anggaran-revisi. Dan sebagaimana dibahas dalam bagian fiskal berikut, skenario dasar 
mengasumsikan adanya kenaikan harga BBM yang disubsidi di kuartal ke tiga 2012. 
Maka arah serta dampak  antisipatif dari kenaikan tersebut adalah peningkatan tingkat 
dan ketidakpastian inflasi yang mengikutinya yang dapat mengurangi pertumbuhan 
konsumsi seperti yang terjadi pada tahun 2005 dan 2008. Walau demikian, bantuan 
langsung tunai yang menyertainya diharapkan mampu mengimbangi efek kenaikan yang 
dilakukan. Dari sudut pandang penawaran, peningkatan harga minyak mentah juga dapat 
merintangi pertumbuhan, terutama mengingat pentingnya harga minyak dalam 
menentukan struktur biaya input bagi perusahaan.  
 
Dampak bersih dari faktor-faktor di atas menjadikan ramalan pertumbuhan sebesar 6,1 
persen untuk tahun 2012, yang sedikit lebih rendah dari ramalan sebelumnya sebesar 6,2 
persen pada edisi bulan Desember 2011. Pertumbuhan di tahun 2013 diproyeksikan akan 
meningkat kembali menjadi 6,4 persen dengan pulihnya permintaan dari luar negeri, 
walaupun kondisi zona Euro yang lemah diperkirakan akan terus berlanjut. Terdapat 
banyak risiko peningkatan dan penurunan yang mengelilingi outlook tersebut, yang 
dibicarakan secara lebih rinci di bawah ini. 
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Tabel 2: Walaupun risiko tetap tinggi, pertumbuhan baseline PDB untuk tahun 2012 diproyeksikan sebesar 6,1 persen 
(persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain) 

 
 

  Tahunan   

Tahun berjalan ke kuartal 
Desember  

 Revisi 
tahunan 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2012 

1. Indikator ekonomi utama 

Total pengeluaran konsumsi 4.5 4.9 5.0  4.6 4.9 5.0   -0.6 

Pengeluaran konsumsi swasta 4.7 4.6 4.8  4.9 4.5 4.8   -0.1 

Konsumsi pemerintah 3.2 6.8 6.0  2.8 6.9 6.1   -3.3 

Pembentukan modal tetap bruto 8.8 9.8 10.0  11.5 9.8 9.9   0.2 

Ekspor barang dan jasa 13.6 7.4 9.5  7.9 7.5 9.5   -0.5 

Impor barang dan jasa 13.3 9.2 9.5  10.1 9.2 9.4   -0.5 

Produk Domestik Bruto 6.5 6.1 6.4  6.5 6.0 6.5   -0.1 

Pertanian 3.0 3.4 3.4  4.1 3.3 3.4   -0.3 

Industri 5.3 4.9 5.3  5.3 4.8 5.1   0.1 

Jasa-jasa 8.5 8.0 8.2  9.0 7.9 7.9   0.0 

2. Indikator eksternal                  

Neraca pembayaran (miliar AS$) 11.9 7.9 12.6  n/a n/a n/a   -3.9 

Saldo neraca berjalan (miliar AS$) 2.1 -4.1 -1.7  n/a n/a n/a   -2.4 

Neraca perdagangan (miliar AS$) 23.5 15.4 18.7  n/a n/a n/a   -2.5 

Saldo neraca keuangan (miliar AS$) 14.0 11.9 14.3  n/a n/a n/a   -1.6 

3. Ukuran ekonomi lainnya                  

Indeks harga konsumen 5.4 6.4 6.8  4.1 8.5 5.4   1.5 

Indeks keranjang kemiskinan 8.2 8.8 9.7  6.3 10.2 8.3   2.1 

Deflator PDB 8.4 9.7 10.5  7.5 11.3 10.1   1.1 

PDB nominal 15.4 16.4 17.6  14 17.9 17.2   1.1 

4. Asumsi ekonomi                  

Kurs tukar valuta (Rp/AS$) 8773 9000 9000  9024 9000 9000   200 

Harga minyak Indonesia (AS$/barel) 111.6 120.0 115.0  111.0 120.0 115.0   10.0 

Pertumbuhan mitra dagang utama 3.1 3.3 3.9  2.6 4.4 4.0   -0.2 
Catatan: Proyeksi untuk tahun 2012 dan 2013 mengasumsikan peningkatan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1,500 di 
triwulan ke tiga 2012. Proyeksi aliran perdagangan berkaitan dengan neraca nasional, yang dapat melebihkan pergerakan 
volume perdagangan sebenarnya, dan mengecilkan pergerakan harga karena perbedaan dalam penggunaan  harga. 
Sumber: Kemenkeu, BPS, BI, CEIC dan proyeksi Bank Dunia 

3. Resiko melemahnya fiskal telah meningkat  

Didorong oleh 
peningkatan harga 
minyak, Pemerintah 
menyampaikan 
Rancangan APBN-P 
tahun 2012 kepada DPR 
lebih awal dari biasanya 
dan disahkan pada 1 April 
2012 

 Menanggapi melemahnya lingkungan eksternal dan peningkatan tajam harga minyak 
dunia, pemerintah mempercepat penyampaian Rancangan APBN-P tahun 2012 pada 
awal bulan Maret, lebih awal dari jadwal biasanya antara bulan Juli dan Agustus. Setelah 
proses pembahasan selama satu bulan, APBN-P disahkan oleh DPR pada tanggal 1 April 
2012. APBN-Perubahan membolehkan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar 
minyak (BBM) bersubsidi jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) lebih tinggi
15 persen dari asumsi APBN-P sebesar 105 dolar Amerika selama enam bulan. Hal ini 
berbeda dengan usulan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 
1.500 rupiah (sepertiga dari harga sekarang) pada awal April. Usulan untuk menaikkan 
tariff listrik secara bertahap ditahun 2012 juga tidak disetujui. Akan tetapi, walaupun 
usulan kenaikan harga BBM ditunda, besaran belanja dan defisit anggaran dalam APBN-
P sama dengan usulan dalam Rancangan APBN-P. 
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Defisit anggaran dalam APBN-P 2012 meningkat sebesar 66,1 triliun rupiah menjadi 
190,1 triliun rupiah, atau 2,2 persen dari PDB dari 1,5 persen pada APBN sebelum 
perubahan (yang dibahas lebih detail di Bagian B). Peningkatan defisit ini sebagian besar 
akan didanai dari sumber-sumber dalam negeri, antara lain melalui peningkatan 
penerbitan obligasi pemerintah dan penggunaan 51,1 triliun rupiah yang berasal dari 
saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah. 

Asumsi ekonomi makro 
dalam APBN-P meliputi 
sedikit penurunan pada 
pertumbuhan PDB dan 
peningkatan harga 
minyak sebesar 15 dolar 
Amerika menjadi 105 
dolar Amerika per barel 

 Asumsi pertumbuhan dalam 
APBN-P sedikit diturunkan, 
sebesar 0,2 poin persentase, 
dengan adanya perlambatan 
outlook global. Asumsi inflasi 
naik menjadi 6.8 persen, 
mencerminkan potensi 
kenaikan harga BBM 
bersubsidi. Asumsi suku 
bunga sedikit diturunkan 
untuk mencerminkan kuatnya 
permintaan investor atas 
sekuritas pemerintah, yang 
diperkuat oleh peningkatan 
peringkat hutang Indonesia 
menjadi peringkat investasi 
(investment grade). Inflasi 
yang lebih tinggi dan ketidakpastian terhadap outlook ekonomi global berkontribusi
terhadap penurunan asumsi kurs tukar valuta. Produksi minyak mengalami revisi turun 
menjadi 930 ribu barel per hari dari 950 ribu barel per hari. Pada akhirnya, dan yang 
paling penting, asumsi harga minyak direvisi naik dari 90 dolar Amerika menjadi 105 dolar 
Amerika, walaupun angka itu masih bersifat optimis karena rata-rata harga minyak 
Indonesia (ICP) pada triwulan pertama 2012 adalah sebesar 122 dolar Amerika per barel. 

Tabel 3: Asumsi harga minyak mengalami revisi naik dalam 
APBN-P 2012 

 

Asumsi ekonomi 
makro 

APBN APBN-P Perubah
an 

Pertumbuhan riil 
(persen) 6,7 6,5 -0,2
Inflasi (persen) 
tahun-ke-tahun 5,3 6,8 1,7
Suku bunga (persen, 
SPN 3-bulanan) 6,0 5,0 -1,0
Kurs tukar (Rp/dolar 
Amerika) 8.800 9.000 200
Harga minyak (dolar 
Amerika/barel) 90,0 105,0 15,0
Produksi minyak 
(ribu bph) 950,0 930,0 -20,0

Sumber: Kementerian Keuangan 

 
Total penerimaan 
meningkat di APBN-P 
khusus karena 
peningkatan harga 
minyak internasional 

 Dalam APBN-P 2012, proyeksi penerimaan ditingkatkan sebesar 47 triliun rupiah (3,6
persen) dari nilai APBN, terutama dengan adanya penerimaan yang lebih tinggi dari 
komoditas (terutama dari migas dan CPO). Penerimaan bukan pajak ditargetkan naik 
sebesar 63 triliun rupiah sesuai dengan asumsi harga minyak yang lebih tinggi, walaupun 
sebagian diimbangi oleh asumsi produksi minyak yang lebih rendah. Pada sisi yang lain, 
penerimaan pajak  telah disesuaikan turun sebesar 16 triliun rupiah (1,6 persen) karena 
lebih rendahnya proyeksi pertumbuhan PDB dan perubahan dasar proyeksi menjadi 
realisasi 2011 dari APBN-P 2011. 
 

Belanja juga naik 
didorong oleh 
meningkatnya subsidi 
energi, tambahan belanja 
bagi program 
kompensasi yang 
berkaitan dengan 
penyesuaian harga BBM 
bersubsidi, dan tambahan 
belanja untuk 
infrastruktur 

 Total belanja meningkat sebesar 8 persen atau hampir 113 triliun rupiah dalam APBN-P 
relatif terhadap APBN. Proyeksi pengeluaran untuk subsidi BBM tetap signifikan, 
mencapai 13 persen dari belanja pemerintah pusat dan lebih tinggi sebesar 14 triliun 
rupiah dibanding anggaran awal. Proyeksi ini mungkin lebih rendah karena 
perhitungannya berdasarkan pada usulan semula untuk menaikkan harga BBM bersubsidi 
pada bulan April 2012 (Kotak 1). Sejak Maret 2012, biaya efektif subsidi (harga 
keekonomian BBM dikurangi biaya subsidi BBM) mencapai sebesar 5.600 rupiah per liter 
premium. Tanpa peningkatan harga BBM bersubsidi, belanja Pemerintah untuk subsidi 
BBM diproyeksi akan meningkat sebesar 51 persen relatif terhadap APBN 2012. Alokasi 
belanja untuk subsidi tarif listrik ditingkatkan sebesar 20 triliun rupiah (45 persen lebih
tinggi dibanding  anggaran awal), namun masih lebih rendah dibanding usulan dalam 
RAPBN-P sebesar 93 triliun rupiah yang mencakup usulan untuk menaikkan tarif secara 
bertahap sebesar 3 persen pada triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 yang tidak disetujui 
oleh DPR, yang berpotensi menyebabkan melonjaknya belanja subsidi listrik secara 
signifikan seperti terjadi pada tahun 2011. 
 
Subsidi non energi juga menerima alokasi yang sedikit lebih besar, yang mencerminkan 
peningkatan pada harga beras dan alokasi tambahan 1 bulan program beras untuk rakyat 
miskin (Raskin), menjadi 14 bulan. Belanja personil dan barang telah direvisi turun 
sebesar 5 triliun rupiah, yang mencerminkan pemotongan  belanja kementerian-
kementerian negara untuk menahan laju defisit. Belanja modal mengalami peningkatan 
alokasi sebesar 11 persen, atau 17 triliun rupiah, untuk mendanai pembangunan 
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infrastruktur di bagian Timur Indonesia dan konektivitas dalam negeri. “Belanja lain-lain” 
juga meningkat, hampir sebesar 50 persen, yang mencerminkan program kompensasi 
bagi fakir miskin yang diusulkan sebagai bagian dari reformasi subsidi harga BBM. 
Transfer ke daerah tetap relatif stabil, dengan hanya sedikit peningkatan yang diusulkan 
untuk bagi hasil migas. 
 

Kotak 1: Usulan peningkatan harga BBM 

Rancangan APBN-P yang diusulkan oleh Pemerintah menyertakan peningkatan harga BBM bersubsidi bersama-sama dengan 
program-program kompensasi. Usulan tersebut akan meningkatkan harga BBM bersubsidi sejak bulan April 2012. Ada dua opsi yang 
diusulkan: peningkatan sebesar 1.500 rupiah dan subsidi tetap sebesar 2.000 rupiah. Pemerintah mengusulkan kombinasi dua skema 
program kompensasi untuk membatasi potensi dampak dari peningkatan harga BBM terhadap inflasi dan rumah tangga miskin. Yang 
pertama adalah program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), berupa bantuan tunai kepada 18,5 juta rumah tangga 
miskin (30 persen rumah tangga yang paling miskin). Usulan ini memberikan bantuan sebesar 150.000 rupiah per bulan selama 9 bulan 
dengan jumlah anggaran sebesar 25,6 triliun rupiah. Program kompensasi kedua, untuk membantu mereka yang terpengaruh secara 
tidak langsung oleh peningkatan harga transportasi, karena lebih tingginya harga BBM, yaitu menambah subsidi bagi transportasi umum 
(public service obligation/PSO) kelas ekonomi (orang dan barang) dengan perkiraan biaya sebesar 5 triliun rupiah selama 9 bulan.DPR 
menyetujui untuk mendukung pilihan kenaikan harga BBM sebesar 1.500 rupiah dengan syarat harga rata-rata minyak (ICP) selama 
enam bulan tercatat 15 persen di atas asumsi APBN-P sebesar 105 dolar Amerika (atau 120,8 dolar Amerika).  
 

 
Disebabkan oleh asumsi 
harga minyak yang lebih 
tinggi, Bank Dunia 
memproyeksi defisit 
anggaran 2012 akan 
sedikit lebih tinggi 
dibanding proyeksi 
Pemerintah, walaupun  
diasumsikan terjadi 
kenaikan harga BBM 
bersubsidi di akhir tahun 

 Harga minyak dan keputusan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi adalah faktor 
utama yang menentukan postur anggaran 2012. Asumsi harga minyak oleh Bank Dunia 
untuk tahun 2012 sebesar 120 dolar Amerika, 15 dolar Amerika lebih tinggi dibanding 
asumsi APBN-P. Seperti telah didiskusikan, harga tersebut mencerminkan harga minyak 
pada triwulan pertama 2012 dan profil harga minyak ke depan dari pasar berjangka Brent.
Mengikuti dukungan DPR untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika harga minyak 
mencapai syarat yang ditetapkan dan berdasarkan harga rata-rata minyak dalam enam 
bulan, laporan ini mengasumsikan kenaikan harga BBM bersubsidi akan terjadi di triwulan ke-
3 2012. Dalam skenario “reformasi” baseline ini, defisit 2012 diperkirakan mencapai 2,5 
persen dari PDB, lebih tinggi dibanding angka APBN-P yakni 2,2 persen dari PDB. Ini 
mencerminkan meningkatnya belanja subsidi BBM sepertiga lebih tinggi disebabkan oleh 
asumsi harga minyak yang lebih tinggi. Penyerapan belanja kementerian dan lembaga 
(K/L) diasumsikan sedikit lebih rendah dibanding alokasi APBN-P. Penerimaan 
diproyeksikan sedikit lebih tinggi dari APBN-P, didorong oleh lebih tingginya harga minyak 
walaupun sebagian diimbangi oleh asumsi produksi minyak yang lebih rendah yakni 920 
bph1.  
 
 

Tanpa kenaikan harga 
BBM yang mengiringi 
kenaikan harga minyak, 
deficit anggaran dapat 
bergerak menjadi 3 
persen dari PDB  

 Dengan ketidakadaannya kenaikan pada harga BBM bersubsidi, Bank Dunia 
memproyeksi defisit anggaran akan mencapai 269 triliun rupiah, atau 3,1 persen dari PDB 
(Tabel 4). Ini terutama disebabkan oleh belanja subsidi BBM yang mencapai 60 persen
lebih tinggi (83 triliun rupiah) dibanding alokasi APBN-P. Analisis sensitivitas ini 
memberikan indikasi jelas akan resiko fiskal terkait dengan menunda reformasi subsidi 
pada tingkat harga minyak saat ini dan potensi naiknya biaya kesempatan dari pola 
belanja yang regresif (Kotak 2). Mengingat aturan fiskal yang ditentukan dalam Undang-
undang Keuangan Negara yang menutup posisi defisit sebesar 3 persen dari PDB 
(termasuk pemerintah daerah); hal ini dapat mendorong kebutuhan akan pemotongan 
yang cukup besar pada belanja lainnya. 
 

                                                                  
1 Laporan media dari Badan Pengatur Hulu Migas (BP-Migas) mengindikasikan pada pertengahan 
Maret, rata-rata realisasi roduksi minyak bulanan hanya mencapai 895 bph. 
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Tabel 4: Tanpa reformasi BBM bersubsidi,  defisit APBN 2012 dapat mencapai  3 persen dari PDB 
(triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 
 
 

    2011 2012 2012 2012 2012 (p) 2012 (p) 

    
Realisasi 
(Belum 
diaudit) 

APBN RAPBN-P APBN-P 
Proyeksi  

Bank Dunia 
Maret 

Proyeksi 
Bank Dunia 

Maret 

                
Asumsi dengan harga BBM bersubsidi Tanpa 

Perubahan 
 Tanpa 

Perubahan 
 Naik 1,500 
rupiah April 

Berpotensi 
naik 1.500 
rupiah jika 
rata-rata 

harga 
minyak 

melebihi  
level 

tertentu**  

Tanpa 
Perubahan 

Naik 1,500 
rupiah pada 

kuartal 3 

                

A. Penerimaan Negara dan Hibah 1.199,5 1.311,4 1.344,5 1.358,2 1.368,5 1.383,3 

  1. Penerimaan pajak 872.6 1.032,6 1.011,7 1.016,2 1.013,6 1.022,1 

  2. Penerimaan bukan pajak 324,2 278,0 331,9 341,1 354,1 360,4 
                

B. Pengeluaran 1.289,6 1.435,4 1.534,6 1.548,3 1.637,7 1.600,7 

  1. Pemerintah pusat 949,2 965,0 1.058,3 1.069,5 1.134,8 1.097,8 

  Belanja K/L  483,3 508,4 535,1 547,9 530,6 530,6 

  Belanja non-K/L  465,9 456,6 523,2 521,6 604,2 567,2 

  o/w Subsidi energy 255,6 168,6 230,4 202,4 285,0 248,0 

  - Subsidi BBM 165,2 123,6 137,4 137,4 220,0 183,0 

  o/w Belanja lain-lain 6,5 28,5 42,5 68,5 68,5 68,5 

  2. Transfer ke daerah 411,4 470,4 476,3 478,8 486,6 486,6 
                

C. Neraca primer 3,2 -1,8 -72,3 -72,3 -151,4 -99,6 
          
          

D. SURPLUS / DEFISIT  -90,1 -124,0 -190,1 -190,1 -269,2 -217,4 

  Defisit –persen dari PDB -1,2 -1,5 -2,2 -2,2 -3,1 -2,5 
                
          

Asumsi              

  Pertumbuhan ekonomi (persen) 6,5 6,7 6,5 6,5 6,1 6,1 

  Inflasi (persen) 5,4 5,3 7,0 6,8 5,2 8,5 

  Kurs tukar (rupiah/dolar Amerika) 8.742 8.800 9.000 9.000 9.000 9.000 

  Harga minyak (dolar Amerika/barel) 111 90 105 105 120 120 

  Produksi minyak ('000 barel/hr) 898 950 930 930 920 920 
 
 

Catatan: *Perhitungan penerimaan oleh Bank Dunia berdasarkan pada metodologi yang berbeda dengan yang digunakan 
oleh Pemerintah untuk menghasilkan proyeksi PDB nominal (lihat Bagian C EQ June 2010 untuk penjelasan lebih lanjut). 
** APBN-P meliputi opsi kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 1.500 rupiah dengan syarat rata-rata harga minyak 
mentah Indonesia (ICP) selama 6 bulan lebih tinggi sebesar 15 persen dari asumsi dalam APBN-P 105 dollar Amerika per 
barrel. 
Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia 
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Kotak 2: Subsidi BBM sangat regresif dimana manfaat paling besar dinikmati oleh rumah tangga kaya  

Sebagian besar manfaat dari subsidi BBM di Indonesia dinikmati oleh kalangan usaha dan rumah tangga kaya. Selain beban dan resiko 
fiskal dari sistem subsidi BBM (lihat Bagian B dan juga penjelasan dalam Triwulanan Maret 2011), ada kekhawatiran bahwa subsidi BBM 
saat ini tidak membantu kelompok miskin yaitu kelompok yang paling membutuhkan bantuan. Perhitungan dengan menggunakan data 
Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa rumah tangga atau pengguna pribadi hanya menggunakan sepertiga 
dari seluruh BBM bersubsidi, termasuk premium dan solar. Selebihnya sangat potensial digunakan oleh kalangan usaha seperti operator 
transportasi, bisnis, dan pengguna lainnya. Menyangkut penguna BBM individu, perhitungan menunjukkan bahwa rumah tangga 
mengkonsumsi hampir setengah BBM bersubsidi di tahun 2008, menunjukkan kalangan usaha dan pengguna lainnya menggunakan 
sisanya (Gambar 9). Rincian komponen konsumsi BBM rumah tangga menurut kelompok sosial-ekonomi menunjukkan bahwa setengah 
rumah tangga teratas mengkonsumsi sebanyak 84 persen konsumsi BBM. Dengan kelompok sepuluh rumah tangga teratas mencakup 
40 persennya (Gambar 9). Sebaliknya, 50 persen konsumen terbawah hanya mengkonsumsi 16 persen dari total konsumsi BBM, 
dengan kelompok sepuluh rumah tangga terbawah mengkonsumsi kurang dari 1 persen. 

Lebih jauh, analisa lebih detail terhadap konsumsi BBM dari survey rumah tangga menggambarkan bahwa dua per tiga rumah tangga 
miskin dan mendekati miskin tidak mengkonsumsi BBM dalam bentuk apapun, dan kecenderungan mengkonsumsi BBM serta kuantitas 
yang dikonsumsi secara aktual meningkat tajam seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan (Gambar 10). Mengenai solar, 
sangat sedikit rumah tangga melaporkan mengkonsumsinya; sehingga penggunaan oleh bisnis dan lainnya diestimasi mencapai 
keseluruhan (98 persen) dari seluruh konsumsi solar bersubsidi.  

Pola konsumsi BBM secara langsung menentukan distribusi manfaat dari subsidi BBM. Sehingga, pengguna komersial dapat dikatakan 
telah menerima sampai dengan dua per tiga manfaat subsidi dengan rumah tangga kaya menikmati sisanya. Subsidi premium 
merupakan subsidi paling regresif, yakni memberi manfaat pada kelompok kaya secara tidak proporsional melebihi manfaat yang 
diterima kelompok miskin, seperti diperkirakan dengan terbatasnya kepemilikan sepeda motor dan tidak adanya kepemilikan kendaraan 
roda empat oleh rumah tangga miskin dan hampir miskin. 
 
Gambar 9: Pengguna komersial dan rumah tangga kaya 
mengkonsumsi sebagian besar subsidi premium … 
(bagian dari subsidi premium yang dinikmati oleh pengguna 
komersial dan rumah tangga swasta secara agregat dan 
menurut desil konsumsi per kapita, 2008) 

Gambar 10: …sementara itu sebagian besar rumah tannga 
miskin dan hampir miskin tidak mengkonsumsi premium 
(bagian dari rumah tangga yang melaporkan mengkonsumsi
premium dan rata-rata manfaat bulanan subsidi premium oleh 
mereka yang mengkonsumsi BBM, menurut ventil konsumsi per 
kapita, 2008) 

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

Catatan: Manfaat rata-rata rumah tangga adalah rata-rata 
bersyarat rumah tangga yang mengkonsumsi premium; yaitu 
tidak termasuk rumah tangga yang melaporkan nol konsumsi 
premium. Manfaat dihitung berdasarkan biaya subsidi pada 
bulan Marer 2012 
Sumber: SUSENAS Februari 2009, Nota Keuangan APBN dan 
perhitungan staf Bank Dunia 

 
Dari sudut pandang anggaran rumah tangga, subsidi BBM dihitung sebagai transfer bagi pemilik mobil yang mengkonsumsi 50 liter 
premium dalam satu minggu (200 liter per bulan) 1.115.000 rupiah (menurut selisih antara harga premium non subsidi dan harga 
premium bersubsidi per Maret 2012). Ini bertolak belakang dengan rata-rata pengguna sepeda motor yang menghabiskan 5 liter per 
minggu (20 liter per bulan) (menurut SUSENAS, 2009) dan hanya menerima transfer sebesar 111,000 rupiah dari skema subsidi BBM 
(Gambar 10). Selama setahun, ini berarti rumah tangga kaya yang menggunakan mobil menerima transfer sebesar 13.382.000 rupiah – 
10 kali lebih besar dibanding rata-rata pengguna sepeda motor yang menerima 1.338.240 rupiah dan berkali kali lipat dibanding manfaat 
tidak langsung dari BBM bersubsidi yang diterima dari mereka yang tidak menggunakan sepeda motor atau mobil. 

Rumah tangga miskin juga diperkirakan merasakan kenaikan harga BBM, terlepas dari data bahwa kurang dari 10 persen dari rumah 

pengguna 
komersial

54%

Decile 10

Decile 9

Decile 8

konsumsi 
pribadi 
(rumah 
tangga)

46%

0

25

50

75

100

0

100

200

300

400

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Household consumption  ventile

IDR ‘000s per household/month Percent

Proportion of HH that report 
consuming fuel (RHS)

HH benefit from 
gasoline subsidy (LHS)

Reduction in HH benefit 
due to fuel price 
increase (LHS)



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 a r a h k a n  k e m b a l i  
b e l a n j a  p u b l i k

 

T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A     A p r i l  2 0 1 2
 10

tangga miskin melapor menggunakan BBM secara langsung, di mana mereka merupakan kelompok yang paling rentan atas perubahan 
harga barang-barang dan jasa yang dikonsumsi.  Bank Dunia menghitung bahwa tanpa adanya transfer tunai, tingkat kemiskinan akan 
meningkat sebesar 0.7 poin persentase dengan kenaikan harga BBM sebesar 1.500 rupiah per liter. Seperti disampaikan di atas, usulan 
Pemerintah dalam rancangan RAPBN-P memasukkan cadangan transfer uang sebesar 150.000 per bulan (BLSM) selama 9 bulan bagi 
18,5 juta rumah tangga (kelompok 31 persen rumah tangga termiskin), yang diprediksi oleh Bank Dunia dapat menyebabkan penurunan 
sementara angka kemiskinan, disamping untuk memungkinkan waktu bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin menahan 
guncangan ketika BLSM dihentikan.  Jika dilaksanakan dengan bentuk yang sama sebagaimana usulan semula, transfer kas akan 
mencapai sebesar 10 persen pengeluaran tahunan untuk rumah tangga miskin di tahun 2011.  

Untuk rumah tangga tidak miskin mungkin akan terjadi pengurangan konsumsi untuk sementara, namun hal ini dapat diatasi dengan 
kenaikan upah nominal seperti telah terjadi di tahun 2008 saat pertumbuhan upah nominal pekerja manufaktur meningkat sebagai 
respon kenaikan harga BBM dan kenaikan inlasi harga bahan makanan. Total penghematan atas subsidi BBM jika kenaikan harga BBM 
potensial terjadi pada triwulan ke-3 2012 diperkirakan akan mencapai 37 triliun di tahun 2012, dan dengan transfer kas (26 triliun rupiah) 
serta subsidi transportasi publik (5 triliun rupiah) pemotongan nilai bersih bagi pengguna senilai 6 triliun rupiah, atau senilai 0,2 persen 
dari konsumsi tahunan swasta (menggunakan data PDB ). Demikian, dampak sementara terhadap konsumsi riil akibat inflasi yang lebih 
tinggi akan diimbangi dengan kenaikan upah nominal dan program-program kompensasi pemerintah. Sementara itu, penghematan fiskal 
dan kesempatan untuk mengalilhkan belanja dalam APBN akan dialokasikan pada tahun-tahun mendatang. 

 
Catatan: Kotak ini memperbarui dan bersumber dari analisis lebih mendalam pada IEQ Maret 2011 mengenai Indonesia’s 
experience with fuel subsidies over the past five years (lihat http://go.worldbank.org/USFOQLH060) 
a Konsumsi agregat rumah tangga untuk masing-masing jenis BBM diperkirakan dengan menghitung konsumsi yang 
dilaporkan oleh perwakilan rumah tangga nasional dalam survey SUSENAS dan diskala ke atas sampai dengan tingkat 
nasional, dengan residu konsumsi (seperti dilaporkan dalam dokumen APBN) terkait dengan pengguna lainnya. Namun 
demikian, survei SUSENAS diyakini tidak sepenuhnya mewakili rumah tangga kaya—yang mengkonsumsi BBM dalam 
jumlah lebih besar—dapat menyebabkan rendahnya perhitungan konsumsi oleh rumah tangga agregat dan overestimasi 
konsumsi oleh pengguna lainnya. 

4. Potensi pengurangan subsidi BBM mendominasi outlook Inflasi headline  

Inflasi headline telah 
menurun, mencapai nilai 
terendah selama 2 tahun 
terakhir sebesar 3,6 
persen pada bulan 
Februari 2012… 

 Walau laju inflasi terus menunjukan penurunan, diperkirakan akan ada tekanan 
meningkatnya inflasi di dalam waktu dekat, terutama diakibatkan oleh potensi kenaikan 
harga BBM bersubsidi apabila harga harga minyak dunia terus naik diatas USD 120 per 
barel. Selama dua tahun terakhir Inflasi headline IHK telah turun mencapai nilai terendah 
sebesar 3,6 persen tahun-ke-tahun di bulan Februari, melanjutkan penurunannya sejak
enam bulan terakhir (Gambar 11). Hal ini mencerminkan tidak terjadi lonjakan  harga 
pada harga-harga barang yang diatur (administered goods), atau   tidak terlalu kuatnya 
lonjakan  harga komoditas dan akibat membaiknya pengelolaan kebijakan ekonomi 
makro,  ini merupakankejadian pertama  sejak BPS menyusun data neraca nasional 
secara mendetil pada tahun 1983 dimana inflasi dapat tertahan di bawah empat persen 
dan pertumbuhan ekonomi berada di atas enam persen.  
 

Gambar 11: Inflasi headline terus menurun pada triwulan 
terakhir 
(pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen) 

Gambar 12: Perbedaan harga beras Indonesia dan 
internasional semakin meningkat 
(harga grosir beras, rupiah per kg) 

Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia Sumber: PIBC, FAO dan Bank Dunia 
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…dengan semakin 
menurunnya tekanan 
harga bahan pangan yang 
terjadi sebelumnya 

 Inflasi berdasarkan komponen IHK tetap beragam. Laju inflasi harga bahan pangan terus 
menurun, mencapai 2,9 persen pada bulan Februari 2012, mencapai angka terendah 
selama 8 tahun terakhir. Hal ini disebabkan penurunan harga cabai yang sempat 
mengalami lonjakan pada awal tahun 2011.  Penurunan ini sebagian besar juga 
mengimbangi pengaruh dari  peningkatan harga eceran beras, yang mengalami 
peningkatan sebesar 15 persen tahun-ke-tahun pada bulan Februari. Laju inflasi 
keranjang kemiskinan triwulanan relatif tidak berubah, turun dari 6,4 persen di bulan 
November 2011 menjadi 6,3 persen di bulan Februari 2012. 
 
Mengamati komponen-komponen IHK lainnya, inflasi harga bahan sandang masih 
menjadi komponen yang memberikan sumbangan peningkatan terbesar mencapai 8,7 
persen di bulan Februari. Peningkatan harga emas telah mendorong inflasi harga barang 
perhiasan, suatu sub-komponen dari bahan sandang. Dengan tidak adanya perubahan 
pada harga energi bersubsidi selama lebih dari satu tahun, inflasi biaya energi rumah 
tangga dan transportasi tetap moderat, masing-masing sebesar 3,4 persen dan 1,8 
persen di bulan Februari. 
 

Meningkatnya pasokan 
beras internasional dan 
kenaikan harga dalam 
negeri semakin 
memperlebar celah antara 
harga beras di Indonesia 
dan luar negeri 

 Perbedaan antara harga beras dalam dan luar negeri makin melebar (Gambar 12). Pada 
bulan Februari 2012, harga grosir/kulakan beras dengan kualitas menengah di pasar 
domestik adalah 51 hingga 76 persen lebih tinggi dibanding dengan harga beras 
internasional yang setara (masing-masing berasal dari Thailand dan Vietnam). Akibat 
melimpahnya  produksi beras yang berasal dari Vietnam, Bangladesh, China, India dan 
Pakistan, terjadi peningkatan jumlah pasokan beras ke pasaran dunia, hal ini telah 
mendorong  turunnya harga beras internasional. Sebagai contoh, harga beras kualitas 
menengah dari Vietnam dalam dolar Amerika telah menurun sebesar 23 persen dari 
bulan November 2011 hingga Februari 2012, sementara harga beras Thai telah  turun 
sebesar 13 persen. Sedangkan harga grosir beras dalam negeri (kualitas menengah) 
meningkat sebesar 2,2 persen pada periode tersebut. Harga eceran beras dalam negeri 
mencapai nilai tertinggi yang pernah tercatat di bulan Februari dengan harga beras 
eceran kualitas umum meningkat sebesar 6,6 persen sejak bulan November, dan 
mencapai 15,4 persen dibanding setahun sebelumnya.  Harga beras dalam negeri 
mengalami penurunan di bulan Maret yang disebabkan karena  beberapa sentra produksi 
padi mulai memasuki masa panen (bulan Maret hingga April merupakan musim panen 
raya).  
 

Outlook untuk inflasi 
didominasi oleh potensi  
peningkatan harga BBM 
bersubsidi, yang 
diperkirakan dapat 
menambah 3,2 poin 
persentase kepada inflasi 
headline dan keranjang 
kemiskinan… 

 Outlook inflasi didominasi oleh dampak dari potensi kenaikan harga BBM, walaupun masa 
panen padi pada paruh pertama tahun 2012 juga merupakan hal yang penting untuk 
dipertimbangkan. Pada skenario dasar yang mengasumsikan bahwa harga BBM  tetap 
berada diatas rata-rata USD 120 per barel  selama enam bulan,  maka peningkatan 
subsidi akan berlangsung pada Q3 2012. Bank Dunia memperkirakan bahwa peningkatan 
harga bensin dan solar bersubsidi sebesar 1.500 rupiah, akan menambah 3,2 poin 
persentase pada laju inflasi headline dan keranjang kemiskinan. Peningkatan tersebut 
akan membawa proyeksi inflasi headline pada akhir triwulan  tahun 2012 naik menjadi 8,5 
persen tahun-ke-tahun dari 5,2 persen yang tanpa peningkatan harga BBM. Proyeksi 
keranjang kemiskinan akan meningkat menjadi 10,2 persen dari 6,8 persen. Walaupun 
tetap terdapat beberapa perbedaan,  perkiraan dampak dari rangkaian inflasi  akan 
memberikan pengaruh yang hampir sama dengan peningkatan harga BBM tahun 2008 
(lihat Kotak 3). 
 
Dampak terhadap kedua pengukuran inflasi itu memiliki jumlah yang sama walaupun 
jalurnya cukup jauh berbeda. Konsumen umum akan mengalami peningkatan harga di 
stasiun pengisian BBM dan peningkatan harga pada barang-barang lainnya, sementara 
keranjang konsumsi rumah tangga miskin, yang   hampir tidak ada konsumsi bahan bakar 
secara langsung, biasanya akan mengalami kenaikan harga bahan pangan (yang 
merupakan 60 persen dari bagian keranjang konsumsi mereka) akibat dari pengaruh 
kenaikan biaya transportasi, dan  kenaikan biaya  transportasi umum itu sendiri.  
 

…dan inflasi inti juga 
diperkirakan akan 
meningkat 

 Inflasi inti juga diperkirakan akan meningkat sebesar 1,3 poin persentase jika terjadi 
peningkatan harga BBM. Walaupun tidak menyertakan barang-barang yang harganya 
diatur (administered goods) dan barang-barang yang bergejolak (volatile goods), barang
dan jasa dalam keranjang harga inti akan terpengaruh secara tidak langsung melalui 
peningkatan biaya transportasi atau biaya input lain atau dari penetapan harga-harga 
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baru oleh perusahaan-perusahaan yang mengambil kesempatan. Sehingga, perkiraan 
harga konsumen untuk tiga dan enam bulan ke depan, yang diukur pada bulan Februari
2012, memang meningkat karena antisipasi atas biaya transportasi yang lebih tinggi, 
termasuk juga  dalam porsi yang lebih kecil biaya bahan pangan. Selama masih 
berlangsungnya  ketidakpastian terhadap peningkatan harga BBM, antisipasi lebih jauh 
terhadap inflasi dapat terbentuk pada saat produsen mulai melakukan penyesuaian 
harga-harga sebelum terjadinya kenaikan. Pada Survey penjualan eceran Bank Indonesia 
pedagang eceran telah melaporkan bahwa mereka juga memperkirakan akan terjadi 
peningkatan harga karena harga energi. Tren yang serupa juga terjadi pada peningkatan 
harga BBM sebelumnya, dengan perkiraan yang mengikuti pergerakan laju inflasi, dan 
telah dimulai satu atau dua bulan sebelum harga BBM benar-benar meningkat. 
 

Dampak inflasi langsung 
dari potensi peningkatan 
harga BBM bersubsidi 
akan berlangsung 
sementara  

 Lonjakan secara langsung terhadap inflasi akibat penyesuaian harga BBM akan bersifat 
sementara, dan akan berakhir dalam masa satu tahun sejak ditetapkan. Apakah akan 
terjadi peningkatan yang bersifat lebih permanen atau perkiraan inflasi akan sangat 
bergantung pada dampak tidak langsungnya, kebijakan yang diberikan  dan 
perkembangan ekonomi yang lebih luas (lihat Kotak 3). Inflasi pada tahun 2013 
diperkirakan akan menurun mencapai   5,4 persen pada triwulan akhir. 
 

Pertumbuhan deflator 
PDB juga diperkirakan 
akan meningkat 

 Tingkat pertumbuhan harga yang lebih luas di dalam ekonomi, yang diukur oleh deflator
PDB, mencatat nilai akhir sebesar 7,9 persen tahun-ke-tahun di tahun 2011, serupa 
dengan pertumbuhan yang tercatat selama dua tahun yang silam. Dengan harga 
konsumen yang mewakili sekitar 60 persen dari deflator, inflasi dari deflator PDB juga 
akan dipengaruhi oleh potensi  penyesuaian harga BBM. Sejalan dengan itu, inflasi 
deflator PDB diproyeksikan akan meningkat menjadi 11,3 persen tahun-ke-tahun pada 
triwulan 4 tahun 2012. Pada tahun 2013, walaupun dampak langsung dari harga BBM 
sudah berkurang, pertumbuhan deflator PDB diperkirakan masih akan melampaui 10 
persen yang disebabkan oleh penguatan pertumbuhan ekonomi dan kondisi kredit. 
 

Kotak 3: Meninjau kembali peningkatan harga BBM masa yang lalu

Meninjau peningkatan harga BBM masa yang lalu pada tahun 2005 dan 2008 dapat memberikan titik mula yang berguna untuk 
menjajaki dampak potensial terhadap konsumen dari peningkatan harga BBM yang akan datang.  Terdapat faktor-faktor yang 
membedakan keadaan pada masing-masing periode pada saat peningkatan harga BBM dilakukan, sehingga 
memrbandingkannya secara langsung tidak akan memberikan hasil yang terlalu jelas. 

Pertama, terdapat perbedaan tingkat dan komposisi peningkatan harga BBM, terutama antara potensi penyesuaian harga BBM yang 
mungkin dilakukan pada 2012, dan dengan peningkatan yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2005. Di tahun 2005, peningkatan harga 
minyak dunia menyebabkan harga BBM di pasar mendekati tiga kali lipat harga BBM bersubsidi yang dinikmati rakyat Indonesia sebesar 
1.800 rupiah per liter dan akibatnya Pemerintah harus menutupi perbedaan harganya. Kemudian, dengan meningkatkan harga minyak 
dunia sebanyak dua kali selama 5 bulan di tahun 2005, pemerintah meningkatkan kembali harga BBM sebesar 150 persen menjadi 
4,500 rupiah per liter (Gambar 13). Hal ini sangat berbeda dengan peningkatan harga BBM sebesar 33 persen pada tahun 2008 dan 
kemungkinan peningkatan pada tahun 2012 bila persyaratan tingkat harga minyak Indonesia (ICP) terpenuhi dan peningkatan harga 
dilaksanakan. Pentingnya lagi, peningkatan pada tahun 2005 juga diikuti dengan deregulasi sepenuhnya bagi harga BBM industri, yang 
sebelumnya juga menerima subsidi dari pemerintah. Hal tersebut membawa dampak yang besar bagi para produsen dan usaha 
manufaktur yang bergantung kepada BBM sebagai bagian input yang penting dalam produksi mereka. Sehingga, perbandingan 
langsung antara peningkatan harga pada tahun 2005 dan pada tahun 2008, dan kemungkinan peningkatan pada tahun 2012, dapat 
memberikan pengertian yang keliru. Karena alasan-alasan tersebut, perbandingan antara peningkatan harga di tahun 2008 dan 
kemungkinan peningkatan harga di tahun 2012, akan bersifat lebih informatif, walaupun perbandingan tersebut masaih memiliki 
keterbatasan karena terdapat perbedaan yang cukup besar yang berkaitan dengan inflasi dan latar belakang ekonomi makro. 

Kedua, keadaan inflasi sebelum peningkatan harga BBM sangatlah berbeda. Tiga bulan setelah peningkatan harga BBM di 2008, inflasi 
headline melonjak hingga 12,1 persen.  Sedangkan yang terjadi pada tahun 2012, bila peningkatan harga sebesar 1.500 rupiah per liter 
dilakukan, maka inflasi tahun 2012 diperkirakan akan melonjak sebesar 8.6  persen, masih jauh di bawah lonjakan inflasi pada tahun 
2008 atau 2005 (Gambar 13). Hal ini disebabkan oleh dua hal: harga bahan pangan diproyeksikan masih tetap stabil dan peningkatan 
dan perkiraan inflasi akan dijaga pada tingkat yang relatif rendah. Pada tahun 2008, tanpa  peningkatan harga BBMpun, inflasi harga 
bahan pangan telah mencapai 16 persen di bulan April (bulan sebelum peningkatan harga BBM terjadi) yang diakibatkan karena 
kelangkaan beras dan minyak goreng  (Gambar 13). Hal ini berarti bahwa inflasi headline memang telah mencapai 7,4 persen sebelum 
peningkatan harga BBM dan inflasi harga bahan pangan tersebut semakin meningkatkan inflasi.  Berbeda dengan kejadian sebelumnya, 
di tahun 2012, dengan laju inflasi mencapai nilai terendah selama dua tahun terakhir sebesar 3,6 persen pada bulan Februari (lebih kecil 
dari setengah tingkat inflasi tahun 2008) dan inflasi bahan pangan berada pada kisaran 2,9 persen, nilai paling rendah selama delapan 
tahun terakhir (Gambar 13). Rendahnya tingkat inflasi tersebut yang sebagian disebabkan oleh pengaruh dasar yang masih akan 
melemah pada beberapa bulan ke depan, masih terdapat risiko akan terbentuknya antisipasi peningkatan harga, walaupun demikian 
adanya peningkatan harga akibat peningkatan harga BBM, masih diperkirakan inflasi akan tetap lebih rendah dibanding inflasi tahun 
2008. 
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Gambar 13: Perbandingan dampak peningkatan harga BBM tahun 2005, 2008 dan 2012 
(Inflasi tahun-ke-tahun, persen, kiri, Kenaikan harga BBM, persen, kanan, Indeks Sentimen Konsumen, kanan) 

 
 
Catatan: Puncak inflasi tahun 2012 dan inflasi bahan pangan adalah proyeksi Bank Dunia. Sentimen konsumen adalah rata-rata sederhana dari 
Indeks Kepercayaan Konsumen BI dan Indeks Kepercayaan Konsumen Danareksa dan diambil dua bulan sebelum peningkatan harga BBM pada 
setiap tahun untuk mengukur tingkatnya sebelum keputusan peningkatan harga diumumkan. Waktu peningkatan harga BBM adalah bulan Maret
2005, Oktober 2005, Mei 2008, dan usulan April 2012.  Untuk tahun 2005, ‘sebelum peningkatan’ diukur pada bulan Februari 2005 dan puncaknya 
adalah bulan November 2005. Untuk tahun 2008, ‘sebelum peningkatan’ adalah bulan April 2008 dan puncaknya adalah bulan September 2008. 
Untuk tahun 2012, ‘sebelum peningkatan’ adalah bulan Februari 2012 (titik data terakhir yang tersedia) dan puncak diproyeksikan akan tercapai 
pada bulan Mei 2012. 
Sumber: BPS, Indeks Kepercayaan Konsumen BI, Indeks Kepercayaan Konsumen Danareksa dan proyeksi Bank Dunia 

Ketiga, terdapat perbedaan ekonomi makro yang penting antara tahun 2008 dan 2012. Sebagian besar pergerakan turun pada indikator-
indikator ekonomi tahun 2008 bukanlah merupakan respon terhadap peningkatan harga BBM pada pertengahan tahun 2008, mealinkan 
akibat krisis keuangan dunia yang terjadi menjelang penutupan tahun 2008. Pada tahun 2012, kegiatan ekonomi mengalami  
pertumbuhan yang kuat sebesar 6,5 persen pada setiap triwulan selama empat triwulan terakhir, dan walaupun masih terdapat risiko-
risiko terhadap outlook dari perlemahan permintaan luar negeri dan rapuhnya pasar internasional yang masih terus berlanjut, 
diperkirakan bahwa pertumbuhan akan tetap berada sedikit di atas enam persen untuk tahun 2012. Selain itu, karena laju inflasi 
meningkat tinggi dan berada di atas sasaran tahunan BI sebelum peningkatan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008, BI terpaksa 
meningkatkan suku bunga untuk menjaga inflasi pada kisaran sasarannya, dengan BI Rate meningkat menjadi 12,75 persen pada tahun 
2005 dan 9,5 persen pada tahun 2008,  yang akibatnya menambah beban bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012, laju inflasi, 
tanpa peningkatan harga BBM bersubsidi, diperkirakan akan tetap berada pada sasaran BI sebesar 4,5±1 persen. BI Rate kini berada 
pada kisaran paling rendahnya sebesar 5,75 persen, dengan batas koridor bawah sebesar 200 basis poin lebih rendah. Angka ini masih 
memberikan banyak ruang untuk kebijakan pengetatan, jika memang dibutuhkan, melalui penggunaan manajemen likuiditas dan makro-
prudensial yang terkoordinasi bersama-sama dengan BI Rate. Hal ini akan menjadi penting bila terdapat tekanan pendorong inflasi 
lainnya seperti peningkatan harga minyak internasional atau berlanjutnya kegiatan dalam negeri yang kuat. 
 

5. Arus keluar dalam neraca pembayaran berlanjut di triwulan keempat tahun 
2011 

Neraca pembayaran 
Indonesia  secara 
berturut–turut kembali 
mengalami defisit di 
triwulan akhir tahun 2011 
sebagai imbas dari 
berlanjutnya 
ketidakpastian dunia 
terhadap aliran modal 

 Pengaruh gejolak pasar keuangan 
dunia dan situasi luar negeri yang 
lebih lemah terlihat jelas pada defisit 
neraca pembayaran pada paruh 
kedua tahun 2011. Setelah 
derasnya modal yang masuk di 
paruh pertama tahun 2011, neraca 
pembayaran mencatatkan arus 
keluar di triwulan ke tiga – defisit 
triwulanan yang pertama sejak 
triwulan terakhir tahun 2008 – yang 
terus berlanjut hingga triwulan 4 
tahun 2011. Arus keluar terutama 
berasal dari aliran keluar neraca 
keuangan, namun demikinan neraca 
berjalan juga mencatatkan sedikit 
defisit di akhir tahun 2011. Dengan 
arus keluar sebesar 3,7 miliar dolar 
Amerika di triwulan 4, maka total 
arus modal yang masuk di tahun 
2011 mencapai 11,9 miliar dolar 
Amerika (turun dari 31,8 miliar dolar 
Amerika di tahun 2010). 

Gambar 14: Neraca pembayaran mencatat defisit 
selama dua triwulan berturut-turut pada triwulan 4 
tahun 2011 
(miliar dolar Amerika) 

Catatan: Kesalahan dan penghilangan tidak 
diperlihatkan 
Sumber: BI 
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Arus keluar di sektor 
perbankan merupakan 
sumber utama dari defisit 
neraca keuangan pada 
triwulan 4 tahun 2011 
yang dibarengi dengan 
arus negatif dari 
penjualan bersih 
sekuritas pemerintah;  
sebaliknya investor asing 
lewat aset – aset swasta 
masuk dengan derasnya  
diiringi dengan 
peningkatan arus masuk 
dari PMA  

 Arus keluar bersih dalam neraca keuangan turun menjadi 1,4 miliar dolar Amerika pada 
triwulan 4 dari 4,1 miliar dolar Amerika pada triwulan 3 (Gambar 14). Arus keluar di 
triwulan 3 didorong oleh keluarnya portofolio karena meningkatnya aksi penghindaran 
risiko oleh dunia internasional dalam kaitannya dengan keprihatinan di zona Euro. Di 
triwulan 4, arus keluar terutama terjadi di sisi perbankan akibat sektor swasta dalam 
negeri meningkatkan mata uang dan simpanan mereka di luar negeri  sebesar 3 miliar 
dolar Amerika. Arus masuk investor asing ke saham dan obligasi swasta kembali 
menguat. Sementara, arus masuk melalui Penanaman Modal Asing (PMA) juga menguat 
menjadi 4,4 miliar dolar Amerika pada triwulan 4 dari 3 miliar dolar Amerika pada triwulan 
3. Arus masuk tersebut umumnya mengalir ke sektor transportasi, pergudangan dan 
komunikasi. Arus masuk PMA secara total di tahun 2011 mencapai 18,2 miliar dolar 
Amerika, atau 30 persen lebih tinggi dari aliran masuk yang tercatat di tahun 2010. 

 
Neraca berjalan 
mencatatkan defisit 
pertamanya di  triwulan 4 
2011 sejak puncak krisis 
keuangan di tahun 2008… 

 Tren penurunan neraca berjalan berlanjut ke triwulan terakhir tahun 2011 dengan 
mencatatkan defisit untuk pertama kalinya (sebesar 0,9 miliar dolar Amerika, 0,4 persen 
dari PDB) sejak puncak krisis keuangan di triwulan akhir tahun 2008. Arus masuk dari 
surplus yang semakin menurun dari perdagangan barang-barang (7,4 miliar dolar 
Amerika dibanding 9,6 miliar dolar Amerika pada triwulan 3) dan transfer berjalan yang 
stabil (sebesar 1,2 miliar dolar Amerika) mengimbangi defisit perdagangan-jasa yang 
terbesar selama delapan tahun terakhir (3,5 miliar dolar Amerika) dan defisit pendapatan 
yang masih tetap tinggi (6,1 miliar dolar Amerika). Sementara impor jasa pengiriman 
masih tetap penting, peningkatan defisit jasa didorong oleh melonjaknya jumlah penduduk 
yang berpergian ke luar negeri dan tingkat belanja mereka di luar negeri. 
 

…dengan ekspor 
Indonesia menunjukkan 
tanda-tanda terpengaruh 
oleh dampak 
melambatnya ekonomi 
dunia 

 Melemahnya permintaan global yang diikuti dengan rendahnya harga komoditas 
melambatkan pertumbuhan ekspor baik secara nominal dan riil pada triwulan 4 tahun 
2011. Jumlah penurunan yang tercatat cukup besar hampir di semua sektor. Akan tetapi 
perlambatan pertumbuhan pada ekspor manufaktur cukup berarti secara relatif bila 
dibandingkan dengan yang tercatat pada periode yang lalu dengan penurunan yang 
serupa pada permintaan dunia (tetapi jelas masih jauh lebih kecil dibanding yang tercatat 
pada masa puncak krisis keuangan dunia). Upaya-upaya seperti peningkatan infrastruktur 
transportasi dan tenaga listrik, dan peningkatan iklim usaha dapat membantu industri 
manufaktur dalam negeri dalam meningkatkan daya saing untuk dapat bertahan 
menghadapi penurunan permintaan dari luar negeri (lihat Bagian C dari laporan edisi 
bulan Desember untuk rinciannya). Dari sudut mitra dagang utama, penurunan ekspor 
manufaktur yang belakangan terjadi terutama dengan China dan Singapura, sementara 
tren penurunan dengan Amerika Serikat dan Eropa telah terjadi secara bertahap sejak 
pertengahan tahun 2011. Di sisi impor, pertumbuhan impor secara riil dan nominal juga 
telah menunjukan pelemahan, tetapi tetap lebih tinggi dibanding ekspor, yang 
menyumbang surplus perdagangan yang semakin menurun. Impor barang-barang modal, 
mesin dan pesawat terbang tetap kuat, sejalan dengan permintaan dalam negeri yang 
masih cukup besar. 
 

Beberapa usulan 
perubahan kebijakan 
perdagangan dan 
investasi yang 
belakangan terjadi 
bermaksud untuk 
mendukung kinerja 
produsen dan investor 
lokal tetapi hal ini 
sebaliknya dapat 
berdampak kepada 
pertumbuhan dan 
investasi jangka 
menengah 

 Belakangan ini pemerintah telah mentapkan dan mengajukan beberapa perubahan yang 
bersifat restriktif  yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan dan investasi.  Beberapa 
contoh diantaranya adalah kebijakan yang  pelarangan ekspor rotan mentah dalam 
rangka menjamin ketersedian bahan baku bagi produsen furnitur domestik, dan kebijakan 
yang berhubungan dengan usulan penerapan kuota impor serta sistem lisensi non-
otomatis pada produk – produk impor hortikultura. Perubahan kebijakan lainnya meliputi 
persyaratan perijinan untuk kegiatan pertambangan di mana perusahan pertambangan 
asing wajib melepaskan 51 persen dari kepemilikannya kepada pihak lokal  dalam jangka 
waktu sepuluh tahun kegiatan operasionalnya. Juga terdapat usulan pelarangan ekspor 
barang metal mentah untuk bahan - bahan seperti tembaga, besi, nikel dan bauksit di 
tahun 2014 dalam rangka memacu semangat pengembangan industri domestik untuk 
bahan metal olahan. Di tengah sasaran memberikan dukungan kepada investor domestik 
ataupun kepada permintaan akan produk lokal, hal tersebut di atas sebaliknya berpotensi 
menurunkan aktivitas perdagangan, meningkatkan harga di dalam negri dan menciptakan 
keraguan dalam iklim berinvestasi, khususnya bagi investor asing. Walau demikian 
kebijakan yang ada kemungkinan tidak mengakibatkan dampak langsung pada 
pertumbuhan dan investasi, sebagaimana terlihat dalam angka PMA yang cukup tinggi di 
beberapa tahun terakhir, tapi lebih pada implikasi yang sifatnya jangka panjang.         
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Gambar 15: Nilai perdagangan melemah pada beberapa 
bulan terakhir 
(nilai perdagangan barang, miliar dolar AS; pertumbuhan 
tahun-ke-tahun dari nilai barang rata-rata bergerak 3-
bulanan, persen) 

Tabel 5: Neraca berjalan diproyeksikan mengalami defisit 
yang kecil di tahun 2012 dan arus  masuk keuangan akan 
menurun 
(miliar dolar Amerika) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Keseluruhan 
neraca 
pembayaran 12,5 30,3 11,9 7,9 12,6 

Neraca berjalan 10,6 5,6 2,1 -4,1 -1,7 

Perdagangan 21,2 21,3 23,5 15,4 18,7 

Pendapatan -15,1 -20,3 -25,7 -24,2 -25,3 

Transfer 4,6 4,6 4,2 4,7 4,9 
Neraca Modal & 
Keuangan 4,9 26,6 14,0 11,9 14,3 

FDI 2,6 11.1 10,4 9,3 10,6 

Portofolio 10,3 13.2 4,2 7,8 8,5 

Lain-lain -8,1 2,3 -0,6 -5,2 -4,8 

Cadangan(a) 66,1 96,2 110,1 112,2 
 

 

Catatan: Cakupan data impor dimodifikasi pada tahun 2008 
dengan menyertakan kegiatan impor di kawasan berikat. 
Perhitungan tahun-ke-tahun  berlaku sejak Januari 2009 
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia 

Catatan: Kesalahan dan penghilangan tidak diperlihatkan. 
(a) Cadangan 2012 per akhir bulan Februari 
Sumber: BI dan perhitungan staf Bank Dunia 

 
Beradasarkan proyeksi 
baseline, neraca 
pembayaran secara 
keseluruhan akan 
mencatat surplus  di 
tahun 2012 dan 2013 –  
tetapi kondisi arus masuk 
modal keuangan akan 
terus sangat sensitif 
terhadap kondisi pasar 
dunia 

 Outlook untuk arus eksternal mengimbangi beberapa faktor yang dinamis. Di sisi 
perdagangan, lemahnya outlook dunia diperkirakan akan membebani pendapatan ekspor 
di tahun 2012, memperkecil surplus perdagangan (Tabel 5). Di sisi neraca keuangan, 
prospek peningkatan risiko yang bisa diterima (risk appetite), bersama-sama dengan 
peningkatan peringkat oleh Fitch (pada bulan Desember 2011) dan Moody’s (pada bulan 
Januari 2012) untuk obligasi jangka panjang pemerintah Indonesia ke tingkat layak 
investasi (investment grade), merupakan faktor-faktor pendukung yang kuat bagi 
peningkatan aliran masuk investasi portofolio, terutama dengan absennya gejolak lebih 
lanjut pada pasar keuangan dunia. Aliran masuk FDI diperkirakan akan tetap kuat. 
Perusahaan-perusahaan asing masih terus tertarik oleh misalnya, kekayaan sumberdaya 
alam Indonesia, peningkatan pasar dalam negeri dan tenaga kerja yang relatif murah. 
Bahkan, dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Japanese Bank for International 
Cooperation terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang  yang beroperasi di 
luar negri menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan yang memandang Indonesia 
sebagai salah satu dari lima negara teratas yang menawarkan kesempatan usaha jangka 
menengah.  
 
Namun demikian, risiko-risiko neraca pembayaran masih tetap membebani. Lebih lanjut, 
revisi penurunan terhadap permintaan luar negeri, perlemahan pada harga-harga 
komoditas dan beberapa potensi guncangan di pasar keuangan dunia, merupakan risiko-
risiko utama dalam penyusunan ramalan outlook. Di sisi faktor domestik, masih terdapat 
ketidak jelasan dalam hal bagaimana arus neraca portfolio akan bereaksi terhadap revisi 
Anggaran 2012 dan ketidakmenentuan yang berkaitan dengan potensi penyesuain harga 
BM bersubsidi. Hal ini tentu amat tergantung pada persepsi investor dalam melihat resiko 
fiskal yang terkait dengan posisi harga minyak yang terus meningkat sementara belum 
terjadi penyesuain harga apapun, dan resiko inflasi yang menyertainya.    
 

Neraca berjalan Indonesia 
diproyeksikan mengalami 
defisit pada tahun 2012 

 Neraca berjalan diperkirakan mengalami  defisit pada tahun 2012, hal ini terjadi untuk 
pertama kali sejak krisis keuangan Asia yang mencerminkan kombinasi beberapa faktor 
meliputi melemahnya permintaan dunia terhadap ekspor Indonesia, kuatnya permintaan 
dalam negeri untuk barang impor bidang industri, modal dan transportasi, dan 
berlanjutnya repatriasi keuntungan yang kuat yang sejalan dengan peningkatan PMA di 
Indonesia. Sampai sejauh mana peningkatan impor barang modal dan setengah jadi 
memiliki kaitan dengan peningkatan investasi dalam negeri dan luar negeri, terutama 
PMA, maka penurunan dalam defisit neraca berjalan dapat dipandang sebagai tanda 
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peningkatan kepercayaan dalam potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Hal itu 
mencerminkan kenyataan bahwa investasi dalam negeri melampaui tingkat simpanan 
dalam negeri yang perbedaannya didanai oleh pinjaman negara dari luar negeri. Investasi 
yang didanai dapat meningkatkan kapasitas produktivitas dari ekonomi, dan kemampuan 
masa depan untuk membayar hutang luar negeri tersebut. Akan tetapi, terutama pada 
situasi luar negeri yang sedang rapuh seperti saat ini, peningkatan lebih lanjut yang tajam 
terhadap defisit dapat menyebabkan peningkatan yang besar kepada risiko pendanaan 
luar negeri, jika aliran portofolio dan perbankan berubah arah secara tiba-tiba. Semakin 
meningkatnya bagian FDI dalam aliran masuk modal membantu memitigasi risiko 
tersebut. Selain itu, defisit neraca berjalan diperkirakan akan tetap menjadi sejumlah kecil 
dari kebutuhan pendanaan luar negeri Indonesia secara keseluruhan (yaitu amortisasi 
hutang luar negeri ditambah defisit neraca berjalan, yang diperkirakan oleh IMF berjumlah 
96,5 miliar dolar Amerika untuk tahun 2012).  

6. Pasar keuangan masih sensitiv terhadap perkembangan harga BBM  

Imbal hasil obligasi 
pemerintah dalam rupiah 
yang meningkat 
belakangan ini, sebagian 
mencerminkan perkiraan 
peningkatan inflasi akibat 
usulan kenaikan  harga 
BBM; tetapi secara 
keseluruhan masih 
mendekati tingkatan yang 
rendah secara historis 

 Pergerakan pasar keuangan dalam negeri sejak Triwulanan edisi bulan Desember 2011 
dapat dibagi menjadi dua bagian, yang didorong oleh faktor-faktor internasional dan yang 
didorong oleh faktor-faktor domestik. Dari bulan Desember hingga awal Februari, sejalan 
dengan tren global yang dibicarakan di atas, tercatat peningkatan pada pasar ekuitas 
(Gambar 16). Imbal hasil obligasi pemerintah dalam rupiah semakin menurun, yang 
didorong oleh peningkatan peringkat hutang Indonesia menjadi layak investasi 
(investment grade) seperti disinggung di atas, dan peningkatan kepemilikan ekuitas dan 
sekuritas pemerintah Indonesia oleh investor asing (Gambar 17).  
 
Imbal hasil obligasi pemerintah dalam rupiah telah meningkat sejak pertengahan bulan 
Februari, dengan imbal hasil obligasi lima-tahunan meningkat sebesar 70 basis poin dari 
14 Februari menjadi 5,2 persen pada 26 Maret (masih tetap lebih rendah sebesar 1 poin 
persentase dibanding bulan Agustus 2011). Kepemilikan investor asing atas sekuritas 
pemerintah dalam rupiah yang dapat diperdagangkan menurun sebesar 9,2 triliun rupiah 
menjadi 225,4 triliun rupiah pada periode tersebut. Keprihatinan akan peningkatan inflasi 
yang berkaitan dengan pengumuman Pemerintah akan kenaikan harga BBM bersubsidi di 
dalam RAPBN-P juga turut berperan di dalam pergerakan tersebut, walaupun dalam 
jangka waktu yang lebih panjang penurunan beban subsidi BBM akan menurunkan risiko 
fiskal dan memangkas risiko inflasi Indonesia. Rupiah berangsur-angsur melemah 
terhadap dolar Amerika selama periode tersebut, turun sebesar 1,6 persen sejak 
pertengahan bulan Februari, yang mencerminkan moderasi pada aliran masuk modal dan 
penurunan neraca perdagangan. 
 

Gambar 16: Imbal hasil obligasi mulai meningkat dan Rupiah 
telah terdepresiasi terhadap dolar Amerika  
(indeks IHSG, 1 Agustus 2011=100; rupiah per dolar 
Amerika; imbal hasil, persen) 

Gambar 17: Februari mencatat penurunan kepemilikan 
obligasi pemerintah Indonesia oleh investor asing  
(miliar dolar Amerika) 
 

Sumber: CEIC dan perhitungan staf Bank Dunia Catatan: “Aliran” untuk SUN (surat utang negara) dan SBI 
(sertifikat BI) menunjukkan perubahan kepemilikan 
Sumber: BI, CEIC dan perhitungan staf Bank Dunia 
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Setelah melonggarkan 
kebijakan moneternya 
menjelang akhir tahun 
2011, BI kini menghadapi 
tantangan dalam 
menanggapi tekanan 
inflasi yang mulai 
bermunculan, terutama 
yang berkaitan dengan 
penyesuaian apapun 
terhadap harga BBM 
bersubsidi 

 Dalam antisipasinya terhadap semakin memburuknya situasi luar negeri, Bank Indonesia
dengan didukung oleh laju inflasi inti yang rendah dan stabil, melonggarkan kebijakan 
moneternya di jelang akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012. Mengikuti pemotongan BI 
Rate dengan jumlah sebesar 75 basis poin pada bulan Oktober dan November, BI 
melakukan pemotongan lebih lanjut sebesar 25 basis poin pada bulan Februari 2012. 
Pemotongan ini melanjuti pengumuman yang dibuat sebulan sebelumnya dalam 
penurunan lanjutan sebesar 50 basis poin dari batas bawah koridor operasi (suku bunga 
simpanan overnight), yang menempatkannya pada 200 basis poin di bawah BI Rate.  
 
Mengikuti pengumuman atas usulan Pemerintah untuk meningkatkan harga BBM 
bersubsidi, BI tetap mempertahankan BI Rate pada bulan Maret. BI juga menunjukkan 
niatnya untuk mengelola tekanan-tekanan inflasi jangka pendek melalui pengendalian 
likuiditas dan sarana makro-prudensial, sementara suku bunga akan “terus diarahkan 
untuk mengendalikan tekanan inflasi dari fundamental” berdasarkan atas outlook ekonomi 
makro. BI baru saja mengumumkan rasio maksimum loan-to-value bagi kredit kepemilikan 
rumah dan uang muka minimum bagi kredit kendaraan bermotor. Tantangan yang ada 
adalah bagaimana menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang tersedia bagi BI 
secara konsisten untuk memastikan bahwa tekanan-tekanan inflasi yang bersifat 
sementara tidak berakhir menjadi peningkatan inflasi dan perkiraannya secara 
berkelanjutan. Hal ini dipersulit dengan adanya ketidakpastian akan kapan peningkatan 
harga BBM bersubsidi dilakukan dan relatif lemahnya transmisi moneter di Indonesia, 
seperti yang terlihat pada, sebagai contoh, minimalnya dampak dari pemotongan BI Rate 
terhadap suku bunga kredit bank-bank umum. 
 

Peraturan baru akan 
membatasi rasio loan-to-
value bagi kredit 
kepemilikan rumah dan 
menetapkan uang muka 
minimum bagi kredit 
kendaraan bermotor 

 Peraturan baru yang diumumkan oleh Bank Indonesia akan membatasi rasio loan-to-
value (LTV) bagi kredit kepemilikan rumah bank-bank umum sebesar 70 persen (bagi 
properti di atas ukuran tertentu), yang mulai berlaku pada pertengahan bulan Juni 2012. 
Kredit kendaraan bermotor dari bank juga harus mematuhi aturan uang muka minimum, 
misalnya, sebesar 25 persen bagi sepeda motor dan 30 persen bagi mobil pribadi. 
Kementerian Keuangan juga menerbitkan peraturan yang serupa bagi perusahaan-
perusahaan multi-finance, yang menetapkan uang muka minimum bagi mobil dan sepeda
motor pada 5 poin persentase lebih rendah dibanding tingkat yang ditetapkan bagi bank-
bank umum. 
 
Kebijakan makro-prudensial ini diluncurkan pada waktu pertumbuhan kredit secara 
keseluruhan berada pada kisaran 25 persen tahun-ke-tahun. Akan tetapi, sekitar dua per 
tiga dari pertumbuhan kredit yang tercatat belakangan ini ternyata berasal dari kredit 
modal kerja dan investasi, dan bukan dari kredit konsumsi (dan masih juga belum jelas 
sampai sejauh mana peraturan pembatasan yang baru itu akan mengikat). Keseluruhan 
sistem sektor perbankan tetap bertahan kuat selama triwulan akhir 2011 hingga bulan 
Januari. Kredit macet bruto sedikit menurun menjadi 2,8 persen sementara rasio 
kecukupan modal meningkat menjadi 18,4 persen. 

7. Ketidakpastian harga BBM beresiko terhadap perekonomian  jangka pendek 
Indonesia 

Risiko eksternal masih 
dominan, salah satunya 
resiko sentimen negatif 
terhadap investor… 

 Outlook ekonomi Indonesia masih sensitif terhadap resiko sentimen negatif investor 
asing, harga komoditas dunia dan permintaan luar negeri. Outlook dasar (baseline) 
internasional juga tetap memperkirakan berlanjutnya pergolakan pasar seperti 
dicantumkan pada laporan edisi bulan Oktober 2011. Walau pasar keuangan 
internasional lebih stabil pada beberapa bulan terakhir dengan menurunnya spread dan 
biaya kredit, pasar masih menunjukkan ketidakpastian yang cukup besar terhadap 
penyelesaian krisis hutang di zona Eropa serta masalah lain yang berkaitan dengan 
sektor perbankan. 
 

…hingga harga 
komoditas dan 
permintaan dunia 

 Setelah sebelumnya harga energi dan non energi meningkat bersama, maka kini 
perhatian khusus diberikan pada skenario di mana pergerakan keduanya tidak lagi 
selaras dan sementara harga minyak semakin membumbung karena faktor geo-politis 
dan pasokan, sementara harga-harga non energi, seperti mineralmenurun seiring dengan 
menyurutnya permintaan dunia. Harga minyak yang lebih tinggi akan memberi tekanan 
kepada posisi fiskal Indonesia yang juga dapat menurunkan aktivitias perekonomian 
dunia serta meningkatkan biaya impor. Sementara penurunan harga-harga non-energi 
akan berdampak pada sisi penerimaan dan ekspor Indonesia. 
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Penurunan pertumbuhan ekspor Indonesia beberapa waktu belakangan menunjukkan 
ketidak kebalan Indonesia dari pengaruh melemahnya pertumbuhan dunia.Penurunan 
lebih lanjut dalam permintaan luar negeri beresiko memberikan pengaruh langsung yang 
cepat kepada volume perdaganganyang berdampak pada melebarnya defisit neraca 
berjalan yang terjadi belakangan ini. Sebaliknya, juga terdapat potensi peningkatan 
permintaan luar negeri, terutama jika pasar-pasar utama seperti Amerika Serikat atau 
China tiba-tiba mencatatkan kinerja perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja 
pertumbuhan mitra perdagangan regional Indonesia. 
 

Di dalam negeri, rencana 
penyesuaian harga BBM 
merupakan salah satu 
ketidakpastian utama 

 Di dalam negeri, apakah atau kapankah peningkatan harga BBM bersubsidi akan 
diberlakukan adalah bentuk ketidakpastian yang sedang berlangsung. Relatif terhadap 
usulan Pemerintah untuk peningkatan harga pada bulan April 2012, keputusan DPR yang 
hanya memungkinkan peningkatan harga bila harga minyak tetap bertahan tinggi 
menghilangkan atau menunda kesempatan bagi Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi 
belanja serta menurunkan beban belanja. Hal ini juga menambah risiko  fiskal serta 
memperumit proses penyesuaian harga BBM. 
 

Risiko fiskal dari 
penundaan kenaikan 
harga BBM meningkat 
sejalan dengan semakin 
melambungnya harga 
minyak… 

 Skenario dasar (baseline) yang diuraikan pada bagian ini mengasumsikan bahwa akan 
terjadi penyesuaian harga pada triwulan 3 tahun 2012. Akan tetapi jika harga minyak 
tetap bertahan tinggi dan tidak terdapat penyesuaian harga, apakah karena tidak 
tercapainya batas harga minyak seperti yang ditetapkan oleh DPR atau batas itu tercapai 
tetapi penyesuaian belum dilakukan, maka Pemerintah akan menghadapi peningkatan 
defisit APBN. Harga minyak yang lebih tinggi berkonsekwensi terhadap membesarnya 
subsidi energi, transfer ke daerah dan belanja pendidikan (seperti dibicarakan di bawah 
ditetapkan pada 20 persen dari keseluruhan belanja), yang akan melampaui peningkatan 
dalam penerimaan pajak dan non-pajak migas. Analisis Bank Dunia di atas menunjukkan 
bahwa jika rata-rata harga minyak mencapai 120 dolar Amerika di tahun 2012 maka besar 
defisit, dengan absennya reformasi harga akan meningkat menjadi 3.1 persen dari PDB. 
Walaupun menyia-nyiakan kesempatan (opportunity cost), beban ini masih dapat diterima 
dari sudut pandang pengelolaan hutang dengan adanya tingkat hutang pemerintah 
Indonesia yang rendah dan outlook dasar (baseline) yang menunjukkan pertumbuhan 
yang relatif kuat. Tetapi, risiko pencapaian batas defisit 3 persen yang disebabkan oleh 
tingginya subsidi BBM yang mendorong kegiatan penghematan belanja kementerian-
kementerian utama, dapat berkaibat pada terganggunya posisi belanja bagi 
pembangunan di sektor – sektor utama. 
 

…dan ketidakpastian 
akan resiko inflasi di 
dalam negeri juga turut 
meningkat 

 Juga terdapat risiko yang cukup besar di sekitar proyeksi inflasi. Yang paling jelas adalah 
risiko yang berkaitan dengan apakah peningkatan harga akan dilakukan dan waktu 
pelaksanaannya. Tingkatan dan kelekatan dari antisipasi peningkatan harga juga masih 
belum jelas. Peningkatan harga minyak dunia juga dapat mendorong impor inflasi, yang 
mendorong harga-harga secara umum melalui biaya input. Meningkatnya ketidakpastian 
pada outlook inflasi tampaknya akan memberikan tantangan kepada pengaturan 
kebijakan moneter yang tepat, dengan adanya keterlambatan dan ketidakpastian untuk 
dampak penyesuaian kebijakan terhadap kondisi ekonomi. Ketidakpastian inflasi juga 
dapat mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi dunia usaha dan rumah tangga 
di dalam negeri. Sementara, dampak dari ketidakpastian inflasi dan risiko fiskal terhadap 
permintaan investor atas aset-aset Indonesia masih belum jelas pada tahap ini, walau 
demikian hal tersebut di atas tetap merupakan tambahan risiko terhadap outlook.  
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B. BEBERAPA 
PERKEMBANGAN 

TERBARU 
PEREKONOMIAN 

INDONESIA

1. Kinerja APBN 2011 – tinjauan singkat 

Posisi fiskal Indonesia 
tetap kuat di tahun 2011 
dengan defisit sebesar 
1,2 persen dari PDB, jauh 
di bawah target APBN-P 
sebesar 2,1 persen 

 Mewujudkan tingkat dan kualitas layanan masyarakat yang dibutuhkan oleh Indonesia 
untuk memenuhi sasaran pertumbuhan dan pembangunan inklusifnya membutuhkan 
peningkatan lebih lanjut dalam alokasi dan efisiensi, dan juga pelaksanaan belanja 
pemerintah. Bagian ini mengulas masalah-masalah tersebut, disertai dengan tren terakhir 
dalam kinerja penerimaan, melalui suatu tinjauan akan hasil-hasil APBN tahun 2011. 
 
Melihat pada angka-angka utama, jumlah penerimaan meningkat menjadi 16,2 persen
dari PDB dari 15,5 persen dari PDB di tahun 2010. Jumlah belanja meningkat sebesar 1,2 
persen dari PDB  menjadi 17,4 persen dari PDB, relatif terhadap tahun 2010 (Gambar 
18). Sebagai akibatnya, defisit anggaran tahun 2011 (berdasarkan angka-angka yang 
belum diaudit per 30 
Desember) adalah 1,2 
persen dari PDB atau 90,1 
triliun rupiah. Angka ini 
cukup jauh berada di bawah 
tingkat sebesar 2,1 persen 
dari PDB atau 151 triliun 
rupiah seperti yang 
tercantum di dalam APBN-P, 
dan juga terhadap proyeksi 
defisit Bank Dunia seperti 
tercantum pada Triwulanan 
edisi bulan Desember 2011 
sebesar 116 triliun rupiah 
atau 1,6 persen dari PDB. 
Pengumpulan penerimaan 
yang lebih kuat dan 
lemahnya pengeluaran 
belanja untuk program-
program inti pemerintahan 
tampaknya tidak cukup  
mengimbangi peningkatan 
pengeluaran untuk subsidi energi. Defisit fiskal yang lebih rendah dari yang direncanakan 
menghasilkan surplus pendanaan yang cukup tinggi sebesar 39 triliun rupiah yang 
meningkatkan saldo Sisa Anggaran Lebih (SAL) pemerintah menjadi sekitar 96,6 triliun
rupiah pada akhir tahun 2011. Kebijakan fiskal konservatif yang berkelanjutan turut 
mendukung penurunan lebih lanjut atas rasio hutang terhadap PDB Indonesia menjadi 24 
persen dari PDB pada akhir tahun 2011. 

Gambar 18: Defisit APBN Indonesia tetaplah rendah 
(penerimaan, pengeluaran, neraca APBN, persen dari PDB) 

Sumber: Kemenkeu dan Bank Dunia 
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Tabel 6: Walau belanja subsidi energi tinggi di tahun 2011, angka defisit masih berada jauh di bawah target APBN-P 
(triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

    2010 2011 2011 

    Realisasi APBN-P 
Realisasi 

(Belum diaudit) 

Pertumbuhan 
nominal thd 

2010, persen* 

Selisih relative 
terhadap APBN-

P, persen 
              

A. Hibah dan penerimaan negara 995,3 1.169,8 1.199,5 20,5 2,5 

  1. Penerimaan pajak 723,3 878,6 872,6 20,6  -0,7 

  a. Pajak dalam negeri 694,4 831,7 818,6 17,9  -1,6 

  i. Pajak penghasilan 357,0 431,9 430,8 20,7  -0,3 

  - Migas  58,9 65,2 73,1 24,1  12,1 

  - Non migas 298,2 366,7 357,7 20,0  -2,5 

  ii.  Pajak dalam negeri lainnya 337,3 399,8 387,8 15,0  -3,0 

  
b. Pajak perdagangan 

internasional 28,9 46,9 54,0 86,9  15,1 

  i. Bea impor 20,0 21,5 25,2 26,0  17,2 

  ii. Pajak ekspor 8,9 25,4 28,8 223,6  13,4 

2. Penerimaan non-pajak 268,9 286,5 324,3 20,6  13,2 

  o/w sumber daya alam 168,8 192,0 215,3 27,5  12,1 

  i. Migas 152,7 173,2 194,7 27,5  12,4 

  ii. Non migas 16,1 18,8 20,6 28,0  9,6 
    

B. Pengeluaran 1.042,1 1.320,8 1.289,7 23,8 -2,4 

  1. Pemerintah pusat 697,4 908,3 878,3 25,9  -3,3 

  - Belanja personil 148,1 182,9 175,5 18,5  -4,0 

  - Belanja barang 97,6 142,8 121,0 24,0  -15,3 

  - Belanja modal 80,3 141,0 115,9 44,3  -17,8 

  - Pembayaran bunga 88,4 106,6 93,3 5,5  -12,5 

  - Subsidi 192,7 237,2 294,9 53,0  24,3 

BBM 82,4 129,7 165,2 100,5  27,4 

  Listik 57,6 65,6 90,5 57,1  38,0 

  - Belanja social 68,6 81,8 70,9 3,4  -13,3 

  2. Transfer ke daerah 344,7 412,5 411,4 19,4  -0,3 
  

C. Neraca primer 41,5 -44,4 3,1   

D. SURPLUS / DEFISIT  -46,9 -151,0 -90,2 

   -  persentase dari PDB -0,7 -2,1 -1,2 
          

E. Pembiayaan bersih 91,6 150,8 129,3 
1. Perbankan dalam negeri 
bersih 22,2 48,8 49,0 

2. Pembiayaan utang bersih  73,9 123,9 100,7 

- Utang surat berharga 91,1 126,7 119,9 

- Pinjaman pemerintah -4,6 -2,8 -19,2 

3. Pembiayaan bersih lainnya -17,7 -21,8 -20,4 

Asumsi  

  Produk domestic bruto (PDB) 6.423 7.227 7.427 

  Pertumbuhan ekonomi (persen) 6,1 6,5 6,5 

  Inflasi (percen) 5,1 5,7 5,4 

  Kurs tukar (rupiah/dolar Amerika) 9.074 8.700 8.742 

  ISuku bunga (rata-rata persen)* 6,4 5,6 6,6 

  
Harga minyak (dolar  
Amerika/barel) 79 95 111 

  Produksi minyak ('000 barel/hr) 954 945 898 
Catatan: * Hasil tahun 2011 adalah hingga tanggal 30 Desember 
Sumber: Kemenkeu 
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a. Penerimaan tercatat menguat walaupun pengumpulan pajak sedikit di bawah 
target… 

Hasil penerimaan tahun 
2011 sedikit lebih tinggi 
dari target APBN-P… 

 Realisasi penerimaan mencapai 1.199,5 triliun rupiah, sedikit di atas target yang 
ditetapkan pada APBN-P (sebesar 2,6 persen) atau lebih tinggi sebesar 21 persen dalam 
nilai nominal dibanding pencapaian pada tahun 2010. Penerimaan pajak dan non pajak 
meningkat sebesar 21 persen karena kuatnya pertumbuhan nominal PDB dan 
peningkatan harga-harga komoditas, terutama dari minyak mentah dan minyak kelapa 
sawit (CPO). Penerimaan pajak dan non pajak juga sedikit meningkat sebagai persentase 
dari PDB dibanding tahun 2010. Rasio pajak terhadap PDB meningkat sebesar 0,5 
persen dari PDB pada tahun 2010 menjadi 11,7 persen (tidak termasuk pajak-pajak yang 
dipungut oleh pemerintah daerah), tetapi masih di bawah target awal APBN pada 12,1 
persen dari PDB. Rasio non pajak terhadap penerimaan meningkat menjadi 4,4 persen
dari PDB di tahun 2011, sedikit lebih tinggi dari 4,2 persen dari PDB di tahun 2010
(Gambar 19). 
 

…didorong oleh harga 
komoditas yang lebih 
tinggi 

 Berdasarkan jenis pajak, pajak penghasilan (non migas) dan pajak pertambahan nilai juga 
mencatatkan pertumbuhan nominal yang signifikan sebesar 20 persen walaupun masih 
sedikit di bawah angka APBN-P. Walaupun hanya memberikan kontribusi yang relatif 
kecil pada keseluruhan penerimaan, pajak ekspor meningkat lebih dari dua kali lipat dari 
nilainya secara nominal di tahun 2010 sejalan dengan peningkatan harga CPO di tahun 
2011. Penerimaan non pajak migas meningkat sebesar 27 persen secara nominal di 
tahun 2011 dibanding tahun 2010 (meningkat sebesar 18 persen secara riil) sementara 
penerimaan pajak migas meningkat sebesar 24 persen secara nominal (naik sebesar 15 
persen secara riil), 12 persen lebih tinggi dari proyeksi APBN-P. Ini disebabkan oleh rata-
rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang mencapai 111 dolar Amerika per barel di 
tahun 2011, meningkat sebesar 40 persen dari 79 dolar Amerika per barel di tahun 2010. 
Namun, mengimbangi peningkatan positif terhadap penerimaan ini adalah berlanjutnya 
penurunan angka produksi minyak, dengan produksi di tahun 2011 terncatat rata-rata 
898.500 barel per hari (bph), 5 persen lebih rendah dari target APBN-P sebesar 945.000 
bph (Error! Reference source not found.20). Secara keseluruhan,  
 

Gambar 19: Penerimaan di tahun 2011 relatif kuat… 
(triliun rupiah) 

Gambar 20: Produksi minyak cenderung menurun, 
menurunkan peningkatan penerimaan terkait dengan harga 
minyak yang lebih tinggi 
(penerimaan pada harga tahun 2011, triliun rupiah; harga 
minyak mentah Indonesia per barel, dolar AS; produksi 
minyak, ribuan barel per hari) 

Sumber: Kementerian Keuangan Catatan: Produksi untuk tahun 2011 adalah bulan Desember 
2010-November 2011 
Sumber: Kemenkeu, CEIC dan Bank Dunia 
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Seperti pada tahun yang 
lalu, kuatnya penerimaan 
akhir tahun tercatat pada 
berbagai jenis 
penerimaan utama 

 Seperti pada tahun sebelumnya terdapat penerimaan akhir tahun yang kuat. Realisasi 
penerimaan bulanan di bulan Desember adalah sebesar 176,6 triliun rupiah, hampir dua 
kali lipat dari rata-rata penerimaan bulanan antara Januari dan November dan setara 
dengan 15 persen dari keseluruhan penerimaan selama setahun. Peningkatan 
penerimaan di akhir tahun ini sebagian didorong oleh kuatnya penerimaan migas, dan 
pesatnya pengumpulan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam kaitannya 
dengan batas waktu pembayaran pajak pada akhir tahun beserta prosedur administrasi 
dan verifikasinya. 
 

Pemerintah juga 
meluncurkan sensus 
pajak untuk mencatat 
lebih banyak wajib pajak, 
walaupun jumlah yang 
terdaftar berada di bawah 
target 

 Untuk memperkaya database wajib pajaknya, mengurangi penghindaran pajak dan 
memperluas tax-base, Pemerintah meluncurkan suatu Program Sensus Pajak Nasional 
pada tgl 30 September 2011 secara serentak pada 37 kota di seluruh Indonesia, 
termasuk Jakarta. Sensus pajak itu berhasil mencatat 646.000 formulir sensus/wajib pajak 
baru dari daerah-daerah bisnis utama dan perumahan mewah di kota-kota yang 
ditargetkan, tetapi angka itu masih lebih rendah sekitar sepertiga dari target sebesar 
sedikit di atas 1 juta formulir/wajib pajak baru. Sejumlah tantangan dilaporkan oleh para 
petugas pajak selama pelaksanaan sensus, seperti tidak adanya pemilik toko di lokasi 
ketika sensus dijalankan dan periode efektif sensus yang lebih pendek (hanya dua bulan) 
dari yang direncanakan. Pemerintah sedang meninjau strategi dan pendekatannya, dan 
sedang merencanakan sensus pajak berikutnya pada bulan April 2012, sebagai bagian 
dari sasarannya untuk meningkatkan pungutan penerimaan pajak.  

b. Peningkatan pengeluaran subsidi dan lemahnya pelaksanaan anggaran 
berlanjut hingga akhir tahun 

Jumlah realisasi total 
belanja sedikit di bawah 
tingkat APBN-P tetapi 
belanja untuk subsidi 
energi, sekali lagi, 
melampaui alokasi APBN-
P secara signifikan 

 Realisasi keseluruhan belanja pada tahun 2011 adalah 1.289,6 triliun rupiah, sekitar 2,5 
persen di bawah alokasi APBN-P. Akan tetapi secara nominal, belanja tahun 2011 24 
persen lebih tinggi dari tahun 2010. Pengeluaran di tahun 2011 didorong oleh belanja 
untuk subsidi energi dan lemahnya pencairan anggaran untuk program-program inti, 
terutama pada belanja barang dan modal (Gambar 21). 
 
Belanja untuk subsidi energi melebihi anggaran yang dialokasikan di tahun 2011, sebesar 
60 triliun rupiah atau 31 persen lebih tinggi dari yang tercantum pada APBN-P. Belanja 
subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) mencapai 165,2 triliun rupiah atau 27 persen lebih 
tinggi dari APBN-P yang 
didorong oleh selisih yang 
besar antara harga BBM 
bersubsidi dan tingginya 
harga pasar, yang disertai 
peningkatan penggunaan 
volume BBM bersubsidi. 
Seperti telah disinggung di 
atas, harga minyak di 
tahun 2011 sedikit lebih 
tinggi daripada asumsi 
APBN-P. Perbedaan harga 
antara harga BBM 
bersubsidi dan pasar, 
bersama-sama dengan 
peningkatan pendapatan 
dan penggunaan 
kendaraan, mendorong 
konsumsi BBM bersubsidi 
meningkat hingga 41,69 
juta kilo liter, 3 persen 
lebih tinggi dari angka APBN-P pada 40,36 juta kilo liter2. Pemerintah sekali lagi menunda 
pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi pada bulan April 2011, yang rencananya 
akan diuji coba di Jakarta dan sekitarnya, karena kurangnya kesiapan dan dukungan 
infrastruktur. Subsidi listrik juga jauh melebihi alokasi anggaran sebesar 25 triliun rupiah
disebabkan oleh kenaikan harga minyak dan tidak tercapainya pasokan gas. Seperti 

Gambar 21: Belanja subsidi energi melampaui alokasi 
APBN-P secara signifikan 
(bagian dari APBN-P, persen) 

Sumber: Kemenkeu dan Bank Dunia 

                                                                  
2 http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1815941/konsumsi-bbm-subsidi-2011-capai-4169-juta-kl 
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diuraikan pada Bagian A, DPR telah mengesahkan APBN-P yang membolehkan 
pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi jika harga rata-rata minyak bumi 
Indonesia (ICP) lebih tinggi sekurang-kurangnya 15 persen dari asumsi dalam APBN-P, 
bersama-sama dengan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin.  
 
 

Pengeluaran untuk 
belanja modal meningkat 
secara nominal pada 
tahun 2011, tetapi masih 
di bawah target APBN 

 Realisasi belanja modal dan barang sedikit naik pada tahun 2011. Tingkat pencairan dana 
untuk belanja modal dan barang sedikit lebih tinggi dari tingkat yang dicatat pada tahun 
2010 tetapi masih di bawah APBN-P masing-masing pada 82 persen dan 85 persen. 
Akan tetapi, kedua belanja itu telah mencatatkan peningkatan secara nominal sebesar 22 
persen dan 44 persen antara tahun 2010 dan 2011. Belanja modal meningkat menjadi 1,6 
persen dari PDB dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2 persen dari PDB di tahun 
2012.  
 
Belanja sosial yang mencakup program-program sosial seperti Jamkesmas, PNPM,
bantuan operasional sekolah (BOS) dan beasiswa untuk siswa miskin, mencatat tingkat 
pencairan sebesar 87 persen dari APBN-P akibat terlambatnya proses verifikasi penerima 
tunjangan. Gaji dan transfer ke daerah telah dicairkan sesuai harapan. “Pengeluaran lain” 
mencatat penurunan yang signifikan dibanding anggarannya karena sebagian besar 
belanja untuk kontijensi tidak direalisasikan.  
 

Gambar 22: Pendidikan, pertahanan, dan infrastruktur 
mencakup 62 persen belanja kementerian di tahun2011 
(Belanja kementerian menurut fungsi, bagian dari total 
belanja kementerian, persen) 

Gambar 23: Belanja infrastruktur pemerintah pusat  naik 
secara signifikan di tahun 2011  
(persen dari PDB, dan pertumbuhan) 

Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia Catatan: PCB deflator digunakan untuk menghitung 
pertumbuhan riil 
Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia 

 
Pendidikan, pertahanan 
dan infrastruktur adalah 
tiga sektor dengan 
pengeluaran terbesar di 
tahun 2011 

 Mencerminkan peningkatan dalam belanja modal, dan pelaksanaan pengeluaran sebesar 
20 persen dari anggaran untuk pendidikan (lihat pembahasan pada Bagian C), 
pendidikan, pertahanan dan infrastruktur secara total mendominasi sebesar 62 persen
dari seluruh belanja kementerian negara di tahun 2011 (Gambar 22). Belanja pendidikan 
meningkat sebesar 5 persen secara nominal di tahun 2011 sementara belanja pertahanan 
meningkat sebesar 63 persen, yang umumnya digunakan untuk mendanai modernisasi 
dan peningkatan peralatan militer. Infrastruktur juga mencatat peningkatan belanja yang 
signifikan di tahun 2011, yang tumbuh sebesar 57 persen secara nominal relatif terhadap 
tahun 2010. Sebagai bagian dari PDB, belanja infrastruktur meningkat menjadi 0,8 persen 
dari PDB dari 0,6 persen dari PDB di tahun 2010 (Gambar 23). Peningkatan anggaran 
secara signifikan tersebut mencerminkan prioritas pemerintah untuk mendukung
konektivitas dalam negeri melalui perluasan dan peningkatan jalan-jalan nasional, 
pembangunan bandara serta pengembangan dan perbaikan jaringan listrik. Belanja untuk 
administrasi pemerintahan juga meningkat sebesar 30 persen di tahun 2011, yang 
mencerminkan reformasi birokrasi yang terus berlangsung dan kenaikan gaji pegawai 
negeri sebesar 10 persen secara nominal. 
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Kecenderungan belanja 
yang terpusat pada akhir 
tahun tetap berlanjut…  

 Seperti pada tahun-tahun 
sebelumnya, belanja di 
tahun 2011 menumpuk 
pada akhir tahun. Sekitar 
22 persen dari keseluruhan 
belanja atau 288 triliun 
rupiah dikeluarkan hanya 
pada bulan Desember, tiga 
kali lipat dari rata-rata 
belanja bulanan antara 
Januari dan November. 30 
persen dari belanja barang, 
43 persen dari belanja 
modal, dan 33 persen dari 
belanja subsidi dicairkan 
pada bulan Desember. 
Kecenderungan belanja 
modal ke akhir tahun di 
tahun 2011 ini lebih buruk 
dibanding tahun 2010 
(Gambar 24). Seperti dibicarakan pada Triwulanan edisi bulan Desember 2010, tingginya 
belanja pada akhir tahun dapat mengganggu efektivitas dan kualitas belanja. 
 

Gambar 24: …dan belanja modal tetap lebih banyak dicairkan 
pada akhir tahun 
(triliun rupiah) 

Sumber: Kemenkeu 

 
…mencerminkan 
tantangan pencairan 
anggaran yang masih 
terus berlangsung 

 Pencairan APBN, terutama untuk belanja modal, tetap menghadapi tantangan. Beberapa 
rintangan yang masih ada, seperti rumitnya proses pembebasan lahan dan proses revisi 
APBN serta proses pengadaan yang panjang. Beberapa reformasi yang diluncurkan 
untuk mempercepat pencairan anggaran di tahun 2010, seperti pengadaan dini dan 
penunjukkan Satker (Satuan Kerja) untuk multi-tahun, menunjukkan kontribusi yang 
terbatas karena kurangnya sosialisasi dan petunjuk pelaksanaan yang dibutuhkan, atau 
benturan dengan peraturan-peraturan lainnya. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran 
(pemotongan belanja) yang diterapkan pada tahun fiskal (dari bulan April 2011) 
mempengaruhi pelaksanaan anggaran melalui revisi terhadap Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), rencana kerja, dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). 
 

Pemerintah telah 
meluncurkan upaya-
upaya untuk 
meningkatkan pencairan 
anggaran 

 Pemerintah telah menyadari masalah pencairan anggaran yang masih terus berlangsung 
dan telah meluncurkan berbagai upaya untuk memecahkannya. Presiden telah 
membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran (TEPPA) yang 
dipimpin oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
(UKP4) untuk mengawasi dan mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2012. 
Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan peraturan tentang kontrak multi-tahun 
yang memungkinkan proyek-proyek infrastruktur berukuran besar dan rumit untuk 
diterapkan secara bersamaan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan. Sebelumnya, 
seluruh proyek yang membutuhkan surat perintah multi-tahun dari Kementerian 
Keuangan harus menyelesaikan seluruh proses pembebasan lahan terlebih dahulu. 
Undang-Undang Pembebasan Lahan yang baru disahkan oleh DPR diharapkan akan 
mempercepat proses pembebasan lahan (Error! Reference source not 
found.4Error! Reference source not found.). Akan tetapi tingkat efektivitas dari 
UU ini bergantung kepada penerbitan petunjuk pelaksanaan yang diperkirakan akan 
diluncurkan sekitar bulan Juni 2012. 
 

Secara keseluruhan 
Pemerintah telah 
mencatat kemajuan yang 
signifikan dalam 
meningkatkan 
manajemen keuangan 
pemerintah 

 Sejak pelaksanaan UU keuangan negara yang baru pada tahun 2003/2004, Pemerintah 
telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam peningkatan manajemen keuangan 
pemerintah. Pencapaian utama termasuk: penerapan Sistem Rekening Tunggal (TSA)
untuk bendahara negara; penggabungan anggaran berjalan dan pembangunan ke suatu 
anggaran gabungan; pembentukan sistem perencanaan uang dan perkiraan penggunaan; 
pengembangan standar-standar akuntansi untuk memenuhi standar-standar internasional 
dan mendukung upaya untuk bergerak menuju kerangka akuntansi yang “sepenuhnya 
akrual”; penyelesaian inventarisasi aset-aset pemerintah dan peluncuran sistem informasi 
manajemen aset negara; pembentukan badan pengadaan yang baru; dan langkah-
langkah awal untuk memperkuat kendali internal dan sistem audit internal dan eksternal. 
Reformasi yang lebih menyeluruh juga sedang diluncurkan, seperti anggaran berdasar 
kinerja (PBB, Performance Based Budgeting); sistem pemantauan dan evaluasi yang 
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diperkuat; kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEF, Medium-term Expenditure 
Frameworl); dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). 
 
 

Kotak 4: Faktor utama dalam UU Pembebasan Lahan Indonesia yang baru 

Untuk mempercepat proses pembebasan lahan yang teramat penting bagi proyek-proyek infrastruktur, pemerintah dan DPR 
telah mengesahkan UU Pembebasan Lahan yang baru (UU No. 2/2012) pada awal  tahun 2011. UU ini diharapkan akan 
mempercepat proses pembebasan lahan, yang selama ini merupakan rintangan utama bagi pembangunan infrastruktur di 
Indonesia. UU yang baru itu menjelaskan peran, menetapkan batas waktu bagi setiap tahapan prosedur, dan menjamin 
pengamanan bagi pemilik tanah. Yang lebih penting, UU itu memberikan mekanisme yang jelas untuk menegakkan prinsip 
pembatalan hak atas tanah, untuk mencegah sejumlah  pemblokiran dari beberapa anggota masyarakat terhadap proyek-proyek 
yang dibangun demi tujuan kepentingan umum, seperti proyek jalan tol. Akan tetapi, kuasa pembatalan hak atas tanah akan 
berada pada Gubernur Provinsi, sehingga kelayakan proyek-proyek akan sedikit bervariasi, bergantung kepada provinsi dan 
keputusan gubernurnya. Selain itu, proyek-proyek yang melintasi batas provinsi (seperti misalnya jalan tol) akan lebih rumit 
penanganannya dibanding proyek yang terbatas hanya di satu provinsi saja. Setelah rencana pembebasan lahan disetujui oleh 
Gubernur, pelaksanaannya akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), suatu perubahan dari pelaksanaan yang 
dipimpin oleh pemerintah daerah setempat seperti disebutkan pada UU yang lama. Secara keseluruhan, UU baru ini akan 
meningkatkan kelayakan proyek-proyek yang membutuhkan pembebasan lahan secara signifikan. 
Sumber: UU No. 2/2012 dan beragam artikel:  

c. Melihat ke depan 

Harga komoditas akan 
tetap menjadi pendorong 
utama bagi outlook APBN 
bagi Indonesia 

 Harga komoditas tetap menjadi pendorong utama bagi penerimaan dan pengeluaran di 
Indonesia. Penerimaan negara yang berkaitan dengan sektor migas dan minyak kelapa 
sawit merupakan seperempat dari seluruh jumlah penerimaan. Peningkatan pajak 
penghasilan dari sektor non migas lainnya dapat menurunkan sensitivitas fiskal terhadap 
pergerakan harga komoditas tersebut. Peningkatan administrasi pajak dan perluasan 
basis pajak, seperti direncanakan pada sensus pajak berikutnya, memiliki peran yang 
penting. Pada sisi pengeluaran, beban fiskal, risiko dan biaya kesempatan dari subsidi 
energi telah dibicarakan pada Bagian A. Penurunan subsidi BBM, dengan mekanisme 
kompensasi bagi keluarga miskin dan rentan, berperan penting dalam meningkatkan 
efisiensi alokasi pengeluaran, yang kemudian memberikan ruang fiskal yang lebih besar 
di masa depan untuk pengeluaran yang lebih produktif seperti pengeluaran untuk 
infrastruktur, dan seperti dibicarakan pada Bagian C, yaitu terkait program-program 
bantuan sosial terpadu, yang dapat mendorong Indonesia untuk mencapai sasaran 
pertumbuhan dan pembangunannya. 
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2. Doing Business di Indonesia tahun 2012 

Walaupun telah 
menunjukkan kinerja 
ekonomi yang kuat 
selama ini, Indonesia 
masih  menghadapi 
berbagai tantangan yang 
menghambat 
pertumbuhan sektor 
swastanya… 

 Walaupun telah menunjukkan kinerja pertumbuhan yang kuat selama ini, Indonesia masih 
tetap menghadapi tantangan-tantangan yang menghambat pembangunan sektor 
swastanya, termasuk lemahnya infrastruktur, akses terhadap tenaga kerja yang terampil 
serta hambatan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh peraturan perundangan. 
Peraturan yang menghambat tersebut juga merupakan penyebab utama dari tingginya 
sektor informal dalam perekonomian Indonesia. Menurut  Enterprise Survey yang dibuat 
Bank Dunia tahun 2009, hampir 30 persen dari seluruh perusahaan di Indonesia memulai 
usahanya tanpa pendaftaran yang resmi terlebih dahulu. Sebagai contoh, lebih dari 
setengah dari total tenaga kerja masih berada di sektor informal, yang memiliki jaminan 
pendapatan dan cakupan tunjangan yang lebih rendah sehingga dapat membuat rumah 
tangga menjadi lebih rentan terhadap goncangan ekonomi dan masalah kesehatan yang 
merugikan. 
 

…dan rancangan dan 
implementasi kebijakan 
yang selaras dan efektif 
di tingkat pemerintah 
daerah merupakan hal 
yang sangat penting bagi 
pertumbuhan usaha kecil 
hingga menengah dalam 
negeri 

 Meningkatkan daya saing ekonomi dengan menciptakan iklim usaha yang lebih 
mendukung dan mempermudah pelaksanaan usaha akan meningkatkan pendirian usaha-
usaha baru, mendukung investasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu juga akan 
mendukung perluasan sektor formal sehingga membuka peluang bagi para tenaga kerja 
untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik. Akan tetapi, 
kebijakan usaha, dan proses reformasinya, dapat sangat berbeda-beda penerapannya di 
tingkat daerah di dalam suatu perekonomian yang sama. Di negara yang terdesentralisasi 
seperti Indonesia, rancangan kebijakan yang efektif dan selaras serta penerapannya pada 
tingkat daerah sangatlah penting bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah domestik–
yang merupakan tulang punggung perekonomian. Dengan demikian, suatu tinjauan terkait 
peraturan usaha pada tingkat daerah dapat memberikan wawasan terhadap lingkungan 
usaha secara keseluruhan dan, yang lebih penting lagi, memungkinkan kota-kota di 
Indonesia untuk membandingkan kebijakan yang mereka terapkan dengan kebijakan 
yang diterapkan di kota-kota lain di Indonesia maupun di kota-kota lain di dunia.  
 

Doing Business di 
Indonesia tahun 2012 
adalah laporan kedua 
yang menganalisis 
penerapan peraturan 
usaha di tingkat daerah 

 Laporan Doing Business di Indonesia tahun 2012 yang baru diluncurkan adalah laporan 
kedua yang menganalisa kebijakan usaha pada tingkat daerah.3 Laporan tersebut 
memperbaharui temuan-temuan yang terdapat dalam laporan pertama yang diluncurkan 
pada tahun 2010 dan mencatat kemajuan dalam pelaksanaan reformasi pada tiga bidang, 
yaitu: mendirikan usaha, memperoleh izin untuk mendirikan bangunan dan mendaftarkan 
properti. Dalam laporan ini terdapat enam kota tambahan selain dari 14 kota yang disurvei 
pada laporan pertama. Bab ini mengulas temuan-temuan utama dari laporan tersebut, 
serta menyoroti kemajuan reformasi yang telah dilakukan, penyebaran yang tetap terlihat 
antar kota-kota dan manfaat yang bisa diambil dari perbandingan ini. Kotak 5 memberikan 
latar belakang singkat mengenai laporan tersebut secara khusus dan mengenai survei 
Doing Business global secara umum. 

a. Meningkatnya kualitas peraturan-peraturan usaha di berbagai kota di Indonesia 
… 

Reformasi kebijakan 
usaha di tingkat daerah 
semakin memudahkan 
para wirausahawan 
setempat untuk 
mendirikan dan 
menjalankan usaha 

 Antara periode Agustus 2009 dan Juli 2011, pemerintah pusat dan daerah menerapkan 
22 reformasi peraturan usaha pada tingkat daerah yang semakin memudahkan para 
wirausahawan domestik di seluruh 14 kota yang diukur untuk kedua kalinya, untuk 
menjalankan usaha. Kota-kota tersebut menunjukkan perbaikan pada proses mendirikan 
usaha, sementara 10 dari 14 kota tersebut juga menunjukkan perbaikan dalam proses 
mengurus izin mendirikan bangunan (yang diukur dengan menganalisis persyaratan untuk 
membangun sebuah gudang dan menghubungkannya dengan berbagai fasilitas dasar). 
Walaupun dampak ekonominya masih belum diukur, upaya-upaya pemerintah pusat dan 
daerah tersebut telah memberikan hasil dalam bentuk penghematan waktu dan biaya bagi 
para wirausahawan lokal. 
 
Menyederhanakan persyaratan perijinan di tingkat daerah, mendirikan pelayanan terpadu 
satu pintu, menetapkan peraturan batas waktu pemrosesan serta menghapuskan atau 

                                                                  
3  Untuk rincian lebih lanjut kunjungi http://www.doingbusiness.org//indonesia. Proyek Doing 
Business di Indonesia tahun 2012 project didanai oleh pemerintah Australia, Finlandia, Belanda, 
Selandia Baru, Swiss dan International Finance Corporation Funding Mechanism for Technical 
Assistance and Advisory Service. 
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menurunkan biaya untuk memperoleh izin di daerah merupakan beberapa reformasi 
utama di tingkat daerah yang dilakukan sejak tahun 2010. Pemerintah pusat juga 
menerbitkan peraturan yang mengharuskan penyederhanaan di tingkat daerah terkait 
persyaratan perijinan usaha dan pendaftaran perusahaan, termasuk menetapkan aturan 
batas waktu maksimal untuk proses tersebut atau pemangkasan biaya-biaya terkait. Akan 
tetapi, penerapan peraturan tersebut masih bervariasi di masing-masing kota.  
 

Kotak 5: Tentang Doing Business dan Doing Business di Indonesia tahun 2012 

Doing Business adalah survei global tahunan yang dilakukan oleh Kelompok Bank Dunia yang mengumpulkan dan menganalisis 
data kuantitatif berdasarkan asumsi dan indikator yang telah ditentukan untuk memperbandingkan kebijakan usaha antar 
perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kebijakan usaha yang terkait 
dengan siklus kehidupan usaha kecil dan menengah domestik. Sejak laporan Doing Business global pertama kali diluncurkan 
pada tahun 2003, survei ini telah berkembang dari 133 perekonomian dan 5 indikator menjadi 183 negara dengan 11 indikator 
pada tahun 2012. Dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor swasta yang pesat, 
survei Doing Business mendorong negara-negara untuk saling berkompetisi guna menciptakan kebijakan yang lebih efisien; 
memberikan tolok ukur bagi reformasi; dan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kalangan akademisi, peneliti sektor 
swasta dan mereka yang tertarik pada iklim usaha suatu negara. Walaupun laporan itu memberikan serangkaian tolok ukur yang 
berharga, laporan Doing Business memiliki keterbatasan yang harus diingat ketika melakukan interpretasi atas data tersebut, 
seperti keterbatasan cakupan, penggunaan kasus-kasus yang distandarisasi dan penekanan kepada sektor formal (Tabel 7). 

Tabel 7: Metodologi Doing Business memungkinkan perbandingan global yang obyektif tetapi terbatas 
 

Keunggulan Perlu Diperhatikan 

Transparan karena berdasarkan atas informasi faktual 
tentang peraturan perundangan (berdasarkan input dari 
responden lokal yang terdiri dari pengacara, notaris, dan 
badan pemerintah mengenai penerapan peraturan 
perundangan berdasarkan data statistik dan pengalaman di 
lapangan) 

Cakupan yang terbatas dengan penekanan kepada 11 
bidang peraturan yang mempengaruhi usaha di tingkat 
daerah; tidak mengukur seluruh aspek lingkungan usaha 
atau seluruh bidang peraturan perundangan 

Memberikan perbandingan dan tolok ukur yang sahih karena 
menggunakan asumsi-asumsi yang standar 

Menggunakan kasus yang distandardisasi: transaksi-
transaksi yang diuraikan pada skenario kasus merujuk 
kepada masalah-masalah dan jenis perusahaan yang telah 
ditentukan 

Tidak mahal dan dapat ditiru dengan mudah Menekankan pada sektor formal 

Memberikan data yang dapat ditindaklanjuti yang 
menyoroti hambatan yang ada, mengidentifikasi sumbernya 
dan menunjukkan hal-hal yang dapat diubah 

Hanya dapat memonitor reformasi yang berkaitan 
dengan indikator saja  

Interaksi ganda dengan responden-responden lokal untuk 
menghindari kemungkinan kesalahan informasi 

Mengasumsikan bahwa setiap usaha memiliki informasi 
yang lengkap akan apa yang dibutuhkan dan tidak 
membuang waktu ketika melengkapi prosedur-prosedur 

Cakupan negara yang hampir meliputi seluruh negara di 
dunia 

Sebagian data yang didapat hanya merujuk kepada 
perekonomian di kota usaha terbesar saja, walaupun 
laporan-laporan daerah, seperti Indonesia, juga mencakup 
kota-kota utama lainnya 

 

 

Doing Business juga memberikan laporan pada tingkat daerah yang rinci, yang meliputi peraturan dan reformasi usaha pada kota-kota 
dan wilayah yang berbeda di dalam suatu negara. Doing Business di Indonesia tahun 2012 merupakan laporan kedua yang 
menganalisa kebijakan-kebijakan usaha di tingkat daerah diIndonesia yang membatasi analisisnya pada tiga rangkaian indikator 
yang paling sensitif terhadap penerapan di tingkat daerah, yaitu mendirikan usaha, memperoleh izin untuk mendirikan bangunan 
dan mendaftarkan properti – dan tidak menggunakan seluruh 11 indikator yang digunakan oleh survei global. Laporan ini tidak 
sepenuhnya mencerminkan iklim investasi di Indonesia atau tidak memberikan ukuran mutlak mengenai daya tarik investasi. 
Tujuannya tidak hanya memberi peringkat semata tetapi juga untuk mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan hasil-
hasil survei guna menemukan potensi hambatan dan menarik perhatian, terutama dari para pembuat kebijakan di pemerintah 
daerah, tentang kenyataan bahwa terdapat banyak cara, yang masih dalam kewenangan pemerintah daerah, untuk 
meningkatkan iklim investasi di daerahnya. Data pada laporan tersebut disusun berdasarkan peraturan perundangan daerah dan 
pusat, serta persyaratan administratif yang dikenakan terhadap sebuah kasus yang distandardisasi. Para responden mengisi 
survei secara tertulis dan memberikan referensi undang-undang, peraturan dan jadwal yang berkaitan. Pemeriksaan data dan 
penjaminan kualitas dilakukan dengan cara bekerja sama dengan para praktisi hukum dan tenaga profesional yang sudah 
terbiasa menangani kasus-kasus yang tercakup.  

 
Catatan: Untuk rincian lebih lanjut, silahkan mengunjungi www.doingbusiness.org 
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Waktu dan biaya yang 
dibutuhkan untuk 
mendirikan usaha secara 
rata-rata telah berkurang 
menjadi seperempatnya 
sejak laporan tahun 
2010… 

 Dalam hal mendirikan usaha, seluruh kota-kota di Indonesia memetik manfaat dari 
peluncuran ulang sistem pendaftaran perusahaan terkomputerisasi di tahun 2010 dan 
penyusunan formulir yang baku untuk pendirian perseroan terbatas. Peningkatan efisiensi 
di kantor-kantor cabang dari berbagai badan nasional di daerah juga memangkas waktu 
yang dibutuhkan untuk pendaftaran perpajakan, tenaga kerja maupun jaminan sosial di 
beberapa kota. Waktu dan biaya rata-rata yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha di 
kota-kota yang diukur untuk kedua kalinya tersebit, turun menjadi seperempatnya sejak 
laporan tahun 2010 (masing-masing turun sebanyak 13 hari dan 8 poin persentase dari 
pendapatan nasional bruto per kapita). 
 

…diikuti dengan 
penurunan waktu dan 
biaya rata-rata yang 
dibutuhkan untuk 
mengurus izin mendirikan 
bangunan 

 Perbaikan di dalam proses mengurus izin untuk mendirikan bangunan meliputi antara lain 
pendirian pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan efisiensi administratif dari badan-
badan yang terkait, penyederhanaan persyaratan bagi bangunan-bangunan usaha dan 
penghapusan atau pemangkasan biaya-biaya. Beberapa kota, seperti Banda Aceh, 
Surabaya dan Surakarta, mengganti sepenuhnya proses perijinan untuk mendirikan 
bangunan. Sebagai hasilnya, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengurus izin 
mendirikan bangunan berkurang sebanyak satu bulan dari 106 hari di tahun 2010 menjadi 
77 hari di tahun 2012. Biaya Rata-rata berkurang dari Rp 22,1 juta (2.123 dolar Amerika) 
menjadi Rp 19,3 juta (1.850 dolar Amerika). Dalam bidang pendaftaran properti, 
pemerintah terus mendorong para wirausahawan untuk mendaftarkan tanah mereka 
secara resmi dengan meningkatkan batas bebas pajak untuk properti di seluruh Indonesia 
seiring dengan peningkatan nilai pasarnya. Sebelas dari 14 kota yang diukur sebelumnya 
telah meningkatkan nilai bebas pajak tersebut, walau sembilan kota hanya meningkatkan 
nilai itu hingga batas minimum yang disyaratkan oleh undang-undang nasional. 

b. …tetapi masih terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antarkota-kota yang 
disurvei 

Terdapat variasi yang 
besar antar kota-kota 
yang disurvei – baik 
dalam peraturan daerah 
maupun penerapan UU 
nasional, yang 
menunjukkan masih 
besarnya ruang untuk  
perbaikan lebih lanjut 

 Proses desentralisasi yang dimulai satu dekade yang lalu di Indonesia memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola perijinan usaha. Sebagai 
akibatnya, para pemerintah daerah menerapkan praktik perijinan mereka sendiri dan 
melaksanakan peraturan nasional secara berbeda-beda. Sebagai contoh, jumlah 
prosedur untuk mendirikan usaha secara resmi berkisar antara 8 hingga 11 prosedur, 
yang mana 7 diantaranya dipersyaratkan oleh peraturan perundangan tingkat nasional. 
Walaupun demikian, proses pendirian usaha yang paling cepat dijumpai di Gorontalo dan 
Palangka Raya dengan 27 hari, sementara Jambi membutuhkan 44 hari (Tabel 8). Enam 
prosedur yang sama dibutuhkan untuk mendaftarkan properti di 18 kota yang disurvei, 
dengan Batam dan Semarang sebagai pengecualian. Perbedaan praktik di tingkat daerah 
dan tingkat efisiensi administratif yang berbeda-beda masih menyebabkan perbedaan 
waktu yang cukup besar antara kota-kota yang disurvei di Indonesia. 
 

Tidak ada satu kota yang 
mencatat kinerja terbaik 
pada ketiga indikator  

 Tidak ada satu kota yang mencatat kinerja terbaik sekaligus untuk ketiga indikator yang 
dianalisis dalam laporan tersebut. Mendirikan usaha paling mudah dilakukan di 
Yogyakarta, mengurus izin mendirikan bangunan paling mudah dilakukan di Balikpapan,
dan mendaftarkan properti paling mudah dilakukan di Bandung dan Jakarta. Mendirikan
usaha paling sulit dilakukan di Manado dan mendaftarkan properti paling sulit dilakukan di 
Batam. Mengurus izin mendirikan bangunan paling sulit dilakukan di Jakarta, sementara 
tidak ada izin mendirikan bangunan bagi pergudangan komersial yang pernah diterbitkan 
di Gorontalo sejak tahun 2008. 
 

Biaya mendirikan usaha 
berkisar antara 18 hingga 
31 persen dari 
pendapatan per kapita 
dan membutuhkan waktu 
antara 27 hingga 45 hari 

 Mendirikan usaha secara rata-rata membutuhkan 9 prosedur dan 33 hari. Perbedaan 
waktu dan biaya antara kota-kota yang disurvei  mencerminkan persyaratan perijinan di 
daerah setempat. Di Yogyakarta dan Palangka Raya, dimana proses perijinan usaha 
dilakukan di pusat layanan terpadu satu pintu, pemenuhan persyaratan di daerah tersebut
berlangsung dengan cepat – hanya 1 prosedur dengan jangka waktu 5 hari untuk 
mendapatkan surat izin usaha perdagangan, sertifikat pendaftaran perusahaan dan ijin 
lokasi. Selain itu, kantor-kantor cabang daerah dari badan-badan nasional tidak memiliki 
tingkat efisiensi yang serupa pada seluruh lokasi. Biaya rata-rata yang dibutuhkan untuk 
mendirikan usaha adalah 22 persen dari pendapatan per kapita tetapi bervariasi mulai 
dari 18 persen di Pontianak hingga 31 persen di Manado dengan biaya perijinan daerah 
yang berbeda-beda antar kota-kota.  
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Tabel 8: Tempat termudah memulai usaha, mengurus perijinan pembangunan atau mendaftarkan properti 
 

Kunci = Jum. pros. adalah jumlah prosedur; waktu adalah dalam hari; biaya adalah persentase dari pendapatan nasional bruto per 
kapita; mod. set. adalah minimum modal disetor sebagai persentase dari pendapatan nasional bruto per kapita 
   

 Mendirikan Usaha Mengurus Izin Mendirikan 
Bangunan 

Mendaftarkan Properti 

 Perin
gkat 

Jum. 
pros. 

Wakt
u 

Biay
a 

Mod. 
set. 

Perin
gkat 

Jum. 
pros. 

Wakt
u 

Biaya Perin
gkat 

Jum. 
pros. 

Wakt
u 

Biaya 

Balikpapan 7 8 28 26,3 46,6 1 8 52 62,8 12 6 39 10,9 

Banda 
Aceh 

5 9 29 19,3 46,6 4 10 42 66,5 12 6 39 10,9 

Bandung 12 9 30 24,3 46,6 8 10 44 76,5 1 6 19 10,9 

Batam* 15 9 39 22,6 46,6 10 9 45 127,3 20 7 54 13,3 

Denpasar 9 8 31 22,9 46,6 17 12 94 71,4 12 6 39 10,9 

Gorontalo* 6 9 27 22,2 46,6 n.a. n.a. n.a. n.a. 5 6 31 10,9 

Jakarta 8 8 45 17,9 46,6 19 13 158 105,3 1 6 22 10,8 

Jambi* 18 10 44 20,2 46,6 2 10 68 32,0 7 6 37 10,9 

Makassar 17 10 35 22,0 46,6 11 8 51 131,5 9 6 38 10,9 

Manado 20 11 34 30,8 46,6 18 14 107 100,1 15 6 12 11,0 

Mataram* 10 9 31 22,4 46,6 12 10 83 58,4 4 6 25 10,9 

Medan* 19 11 39 21,2 46,6 6 7 71 70,3 7 6 37 10,9 

Palangka 
Raya  

2 8 27 22,0 46,6 14 11 82 37,5 16 6 15 11,0 

Palembang 11 10 34 19,0 46,6 3 9 57 50,5 3 6 21 10,9 

Pekanbaru 16 10 29 26,5 46,6 15 10 83 64,5 18 6 29 10,9 

Pontianak* 13 10 42 17,8 46,6 7 11 59 32,3 9 6 38 10,9 

Semarang 4 9 28 19,7 46,6 8 10 72 38,6 19 7 43 10,9 

Surabaya 14 9 32 23,5 46,6 16 11 116 71,2 11 6 39 10,8 

Surakarta 3 8 29 20,5 46,6 12 11 71 41,9 17 6 54 10,9 

Yogyakarta 1 8 29 18,5 46,6 5 7 51 85,5 6 6 36 10,9 
 
 

Catatan: Peringkat dari setiap topik adalah berdasarkan rata-rata sederhana dari peringkat persentil terkait indikator 
komponennya. ‘ 
* menunjukkan kota-kota yang tidak diukur pada Doing Business di Indonesia tahun 2010. n.a. menujukkan tidak adanya 
praktik tersebut di Gorontalo 
Sumber: Doing Business di Indonesia tahun 2012 

 
Kinerja perijinan 
mendirikan bangunan 
relatif kuat, walaupun 
terdapat variasi yang 
cukup berarti antar kota-
kota 

 Jumlah persyaratan untuk membangun sebuah gudang dan menghubungkannya dengan 
fasilitas dasar berkisar antara 7 persyaratan di Medan dan Yogyakarta hingga 14 
persyaratan di Manado. Walaupun waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengurus 
perijinan pembangunan adalah 74 hari (3,5 kali lebih cepat dari Malaysia dan dua kali 
lebih cepat dari Thailand), sekali lagi terdapat variasi yang cukup besar antar kota-kota
yang disurvei. Seluruh persyaratan dan perizinan dapat diterima hanya dalam waktu 42 
hari di Banda Aceh sementara di Jakarta dibutuhkan 158 hari. Perbedaan tersebut 
umumnya disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dan 
mendapatkan izin di kotamadya. Biaya termurah untuk mendapatkan izin mendirikan 
bangunan ditemui di Jambi (32 persen dari pendapatan per kapita) sementara di 
Makassar biayanya mencapai empat kali lebih tinggi. 
 

Pendaftaran properti 
masih tetap berbiaya 
tinggi 

 Dengan biaya 11 persen dari nilai properti, biaya rata-rata untuk mendaftarkan properti di 
Indonesia adalah sekitar tiga kali lipat dari biaya rata-rata pendaftaran properti di kawasan
Asia Timur dan Pasifik, yaitu sebesar 4,1 persen. Delapan belas dari 20 kota yang 
disurvei membutuhkan 6 prosedur standar untuk mendaftarkan properti, tetapi Semarang 
dan Batam membutuhkan 1 prosedur tambahan di dalam prosesnya. Sementara 
dibutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk mengalihkan hak atas properti di Batam dan 
Surakarta, proses serupa dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 2 minggu di Manado.  
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c. Saling belajar 

Kota-kota di Indonesia 
dapat saling belajar dan 
menggunakan praktik-
praktik yang baik yang 
telah berjalan di negara 
itu… 

 Walaupun berbagai kemajuan telah dicatat, beban peraturan yang relatif tinggi masih 
terus menjadi penghambat bagi para wirausahawan Indonesia. Akan tetapi, kota-kota di 
Indonesia dapat saling belajar dan menggunakan praktik-praktik baik yang telah berjalan 
di negara tersebut. Secara khusus, bila dibandingkan secara internasional, beberapa 
kota-kota di Indonesia telah menunjukkan kinerja yang setara dengan standar-standar 
internasional untuk mengurus izin mendirikan bangunan dan memiliki waktu yang cukup 
baik untuk memindahkan hak milik properti. Pemangkasan jumlah prosedur untuk 
membangun sebuah gudang seperti di Yogyakarta atau Medan, atau memotong waktu 
yang dibutuhkan untuk mengurus perijinan tersebut menjadi 42 hari seperti di Banda Aceh 
akan menempatkan Indonesia pada peringkat sepuluh teratas dunia untuk indikator-
indikator tersebut (Tabel 9). Penerapan waktu untuk mendaftarkan properti seperti di 
Manado akan memotong waktu yang dibutuhkan menjadi 12 hari, sama seperti di Amerika 
Serikat, dan mendorong posisi Indonesia ke peringkat 27 dunia. 
 

Tabel 9: Beberapa kota di Indonesia telah mencatat kinerja setara dengan praktik terbaik internasional 
 

Indikator  Kota dengan kinerja terbaik 
di Indonesia 

Kinerja Peringkat global 
Indonesia (dari 183 
perekonomian) jika 
berdasarkan kota 
berkinerja terbaik di 
Indonesia 

Jumlah prosedur mengurus izin 
mendirikan bangunan 

Medan, Yogyakarta 7 prosedur 4 

Jumlah hari untuk mengurus izin 
mendirikan bangunan 

Banda Aceh 42 hari 5 

Jumlah hari untuk mendaftarkan 
properti 

Manado 12 hari 27 

Biaya mengurus izin mendirikan 
bangunan 

Jambi 32 persen 
pendapatan per 
kapita 

42 

Jumlah prosedur untuk mendaftarkan 
properti 

Seluruh kota kecuali Batam, 
Semarang 

6 prosedur 83 

Jumlah prosedur mendirikan usaha Balikpapan, Denpasar, 
Jakarta, Palangka Raya, 
Surakarta, Yogyakarta 

8 prosedur 109 

Biaya untuk mendirikan usaha Jakarta, Pontianak, 
Yogyakarta 

18 persen 
pendapatan per 
kapita 

111 

Jumlah hari untuk mendirikan usaha Gorontalo, Palangka Raya  27 hari 117 

Biaya untuk mendaftarkan properti Jakarta 11 persen dari 
nilai properti 

151 
 

Sumber: Doing Business di Indonesia tahun 2012 
 

…dan juga belajar dari 
dunia internasional untuk 
meningkatkan praktik-
praktik yang dapat 
memperkecil perbedaan 
antara kota-kota di 
Indonesia dan dengan 
kota-kota peringkat tinggi 
dunia yang sebenarnya 
kinerja domestiknya 
masih lemah 

 Akan tetapi kinerja Indonesia dalam indikator mendirikan usaha masih tergolong lemah, 
dengan waktu yang dibutuhkan 1 bulan lebih lama dari Malaysia dan dengan biaya hingga 
empat kali lipat dari Thailand. Penerapan praktik-praktik yang baik di Indonesia akan tetap 
menempatkan Indonesia di belakang lebih dari 100 negara lain di dunia. Hal yang serupa 
juga tercatat untuk biaya mendaftarkan properti. Mengamati praktik-praktik baik tingkat 
regional dan dunia dapat membantu memperkecil perbedaan antara Indonesia dengan 
kota-kota yang menduduki peringkat teratas untuk indikator-indikator tersebut. Sebagai 
contoh, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Taiwan, China, Thailand dan Vietnam, 
telah membentuk komite reformasi kebijakan, yang melibatkan perwakilan dari pemerintah 
dan sektor swasta, untuk memantau dan memberi masukan mengenai agenda reformasi 
iklim usaha nasional. 
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C. INDONESIA 
TAHUN 2014 DAN 

SELANJUTNYA: 
TINJAUAN TERPILIH

1. Membangun jaring pengaman sosial Indonesia 

Walaupun kemiskinan 
absolut semakin 
menurun, 40 persen 
penduduk Indonesia 
masih tetap rentan 
terhadap ancaman 
guncangan yang akan 
mendorong mereka jatuh 
ke dalam kemiskinan… 

 Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kuatnya manajemen kebijakan ekonomi 
makro telah mendorong penurunan tingkat kemiskinan nasional dari 23,4 persen di tahun 
1999 menjadi 12,5 persen di tahun 2011. Namun, turunnya kemiskinan telah 
mengaburkan tingginya derajat kerentanan; sebagian besar populasi Indonesia berada 
hanya sedikit di atas garis kemiskinan 2011 pada Rp 233.000 per bulan (sekitar 27 dolar 
Amerika berdasarkan nilai tukar nominal tahun 2011). Sekitar 24 persen rakyat Indonesia 
hidup di bawah garis “hampir-miskin” resmi (1,2 kali pengeluaran garis kemiskinan), 
sedangkan 38 persen penduduk hidup di bawah 1,5 kali garis kemiskinan dan sangat 
sensitif terhadap kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan kemiskinan (Gambar 25). 
Bahkan guncangan yang relatif kecil sekalipun sudah cukup untuk mendorong rumah 
tangga yang rentan tersebut jatuh ke dalam kemiskinan: pada beberapa tahun terakhir, 
setengah dari seluruh rumah tangga miskin belum menjadi miskin satu tahun yang lalu, 
sementara lebih dari seperempat penduduk Indonesia pernah hidup dalam kemiskinan 
setidaknya satu kali selama periode tahun 2008 hingga 2010 (Gambar 26). 
 

Gambar 25: Banyak penduduk Indonesia hidup hanya sedikit 
di atas garis kemiskinan… 
(konsumsi bulanan rumah tangga per kapita tahun 2011, 
Rupiah) 

Gambar 26: …dan sekitar 25 persen penduduk Indonesia 
pernah miskin setidaknya sekali dalam tiga tahun terakhir. 
(rasio individu yang terpapar terhadap kemiskinan, tahun 
2008-2010) 

Catatan: Garis kemiskinan nasional ditetapkan pada Rp. 
234.000 per orang per bulan pada tahun 2011 
Sumber: Susenas dan perhitungan staf Bank Dunia 

Sumber: Susenas dan perhitungan staf Bank Dunia 
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…yang menimbulkan 
pertanyaan adalah 
apakah program-program 
bantuan sosial yang kini 
berlangsung dapat 
memberikan jaring 
pengaman sosial yang 
efektif 

 Tantangan ganda yang dihadapi oleh Indonesia – membantu rumah tangga untuk keluar 
dari kemiskinan dan melindungi mereka yang paling rentan – kini dapat ditangani dengan 
jaring pengaman sosial. Jaring-jaring pengaman sosial, yang terdiri dari bantuan langsung 
tunai atau program-program transfer natura dengan sasaran kelompok miskin dan rentan, 
adalah merupakan salah satu komponen dari rangkaian perlindungan sosial yang 
umumnya juga mencakup asuransi sosial, program pasar tenaga kerja aktif, dan 
penyediaan pendidikan bermutu tinggi dengan biaya rendah, serta layanan kesehatan 
yang dapat diakses oleh semua orang. 
 
Mengambil dari analisis Bank Dunia yang baru saja diluncurkan, bagian ini meninjau 
sejauh mana program-program bantuan sosial (Bansos) di Indonesia dapat memberikan 
suatu jaring pengaman sosial yang efektif. Untuk menjawab pertanyaan itu, enam 
pertanyaan pengantara berikut perlu dipertimbangkan: Apakah Indonesia mengalokasikan 
tingkat sumberdaya yang tepat untuk bantuan sosial rumah tangga? Apakah program-
program itu memberikan manfaat yang tepat? Apakah tunjangan itu tepat sasaran? 
Apakah masyarakat menerima tunjangan itu tepat waktu? Apakah program-program 
diterapkan dengan baik? Apakah Indonesia telah memiliki program yang tepat dan sistem 
yang baik?4 
 

Jaring pengaman sosial 
membantu melindungi 
rumah tangga terhadap 
dampak guncangan 
negatif, meningkatkan 
kesempatan untuk keluar 
dari kemiskinan dan 
menyiapkan 
implementasi reformasi 
pemerintah, seperti 
subsidi 

 Jaring pengaman memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama adalah melindungi rumah 
tangga dari dampak negatif guncangan ekonomi. Jaring pengaman sosial dapat 
memberikan tunjangan penghasilan atau dukungan natural yang selanjutnya akan 
mengurangi kesenjangan. Dengan melindungi tingkat konsumsi, jaring pengaman sosial 
juga mengurangi kemungkinan rumah tangga miskin dan rentan untuk mengambil 
langkah negatif untuk bertahan terhadap guncangan, seperti menghentikan anak-anaknya 
bersekolah sebelum waktunya untuk masuk ke dalam angkatan kerja. 
 
Jaring pengaman sosial dapat juga digunakan untuk meningkatkan kesempatan masa 
depan dan mata pencaharian keluarga miskin dan rentan dengan mendorong investasi 
mereka pada aset-aset yang produktif, termasuk pada sumber daya manusia seperti 
pendidikan dan kesehatan. Investasi-investasi tersebut tidak hanya memotong rantai 
kemiskinan generasi berikutnya tetapi juga membantu rumah tangga dan keluarga agar 
lebih siap dalam strategi menghadapi ketidakpastian untuk menurunkan risiko jatuh 
kembali ke dalam kemiskinan, misalnya dengan meningkatkan tabungan atau 
menggunakan produk-produk pengelolaan keuangan lainnya. 
 
Akhirnya, jaring pengaman dapat membantu pemerintah melaksanakan reformasi untuk 
menangani kebijakan redistribusi yang tidak efisien di sektor-sektor lain, atau 
menempatkan kebijakan-kebijakan atau investasi untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.  Paling umum, misalnya, dengan mengubah orientasi pengeluaran ke transfer 
progresif dan memberikan dukungan untuk konsumsi selama keadaan inflasi tinggi yang 
terjadi akibat pengurangan subsidi dapat membantu keberlanjutan reformasi dan investasi 
yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi dan kaum miskin. 

a. Fondasi telah ada, tetapi masih dibutuhkan konstruksi dan teknik yang lebih 
baik 

Pemerintah Indonesia 
telah mengembangkan 
sejumlah program 
bantuan sosial rumah 
tangga bagi kaum miskin 
dan mendekati miskin 

 Indonesia telah meluncurkan serangkaian program Bantuan Sosial (Bansos) secara cepat 
yang membentuk landasan potensial bagi suatu jaring pengaman sosial yang 
sesungguhnya. Generasi pertama program tersebut lahir dari Krisis Keuangan Asia tahun 
1997-98 ketika Pemerintah memperkenalkan sejumlah program yang bersifat sementara 
untuk melindungi kelompok miskin dari guncangan negatif yang kuat. Generasi kedua 
dalam bentuk program yang lebih permanen diperkenalkan pada tahun 2005 untuk 
membantu terlaksananya pemotongan subsidi BBM dan baru-baru ini, pemerintah telah
melakukan proyek percontohan dan perluasan program dengan fokus terbesar pada 
peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan untuk keluarga miskin dan rentan. Saat 
ini bantuan sosial terpusat pada delapan program rumah tangga yang seluruhnya 
dirancang, didanai dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Kotak 6).  
                                                                  

4  Bagian ini diambil dari laporan Bank Dunia tahun 2012 yang baru diluncurkan dengan judul 
Melindungi Rumah Tangga Miskin dan Rentan di Indonesia, yang tersedia pada 
http://go.worldbank.org/5BWH4ZCQM0. Laporan ini menerima dukungan yang besar dari Australian 
Agency for International Development dan Kedutaan Besar Belanda di Indonesia. 
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Kotak 6: Program bantuan sosial rumah tangga Indonesia  

Program-program bantuan sosial rumah tangga utama di Indonesia dirangkum pada Tabel 10. Program bantuan langsung tunai (BLT) 
yang bersifat sementara pernah dilaksanakan pada 2005-06 untuk meringankan dampak inflasi akibat penyesuaian harga BBM, dan 
pada 2008-09 untuk melindungi rumah tangga yang rentan dari efek krisis harga makanan dan keuangan global. Raskin 
mendistribusikan beras bersubsidi kepada 17,5 juta keluarga di seluruh Indonesia. Jamkesmas membebaskan biaya layanan 
kesehatan bagi 18,2 juta rumah tangga miskin dan rentan. Program beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM) memberikan bantuan uang 
tunai kepada kira-kira 4,6 juta siswa di seluruh penjuru Nusantara. Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai bersyarat, 
memberikan tunjangan penghasilan dan investasi pada layanan kesehatan dan pendidikan bagi lebih dari 800.000 rumah tangga yang 
sangat miskin di berbagai lokasi uji coba. Yang terakhir adalah transfer tunai disertai layanan bantuan bagi kelompok yang sangat 
rentan, termasuk anak-anak berisiko (Program Kesejahteraan Sosial Anak, PKSA), penyandang cacat berat (Jaminan Sosial 
Penyandang Cacat Berat, JSPACA), dan para manula yang rentan (Jaminan Sosial Lanjut Usia, JSLU). Indonesia juga memiliki 
serangkaian program dan kebijakan pelengkap di luar program untuk rumah tangga guna “melindungi dan mendukung” mereka yang 
rentan dan miskin, termasuk program-program inisiatif dari masyarakat, strategi penciptaan pekerjaan dan lapangan kerja, dan 
rencana-rencana bagi jaminan sosial. 

Tabel 10: Program bantuan sosial Indonesia dipusatkan kepada delapan program rumah tangga 
 

Nama  Jenis 
transfer 

Risiko yang 
dilindungi 

Kelompok 
target 

Target jumlah 
penerima 
manfaat 

Cakupan 
penduduk 

Tingkat 
manfaat 
(rata-rata) 

Lembaga 
pelaksana 
utama 

1. BLT* Tunai Kesulitan 
konsumsi 
akut 

Rumah 
tangga (RT) 
miskin & 
hampir 
miskin 

18,5 juta RT Nasional  Rp 
100.000 
per bulan 
selama 9 
bulan 

Kemensos 

2. Raskin  Beras 
bersubsidi 

Kesulitan 
konsumsi 

RT miskin & 
hampir 
miskin 

17,5 juta RT Nasional  14 kg 
beras per 
bulan 

Badan 
Urusan 
Logistik 
(Bulog) 

3. Jamkesmas Bebas 
biaya 
layanan 
kesehatan 

Guncangan 
kesehatan; 
rendahnya 
pemanfaatan 
fasilitas 
kesehatan 

RT miskin & 
hampir 
miskin 

18,2 juta RT Nasional  Bervariasi 
tergantung 
pengguna
an 

Kemenkes  

4. BSM** Tunai & 
bersyarat 

Biaya 
pendidikan; 
rendahnya 
pendidikan  

Siswa dari 
RT miskin 

4,6 juta siswa Nasional, 
tetapi tidak 
dalam skala 
penuh  

Rp 
561.759 
per tahun 

Kemdikbud 
& Kemenag  

5. PKH  Tunai & 
bersyarat 

Rendahnya 
penghasilan; 
rendahnya 
pemanfaatan 
fasilitas 
kesehatan & 
pendidikan 

RT sangat 
miskin 

810.000 RT Uji coba Rp 
1.287.000 
per tahun 

Kemensos  

6. PKSA Tunai, 
bersyarat 
& layanan 

Kualitas 
kehidupan; 
rendahnya 
pendidikan; 
pengasingan 

Anak-anak 
yang rentan 

4.187 Uji coba Rp 
1.300.000-
1.800.000 
per tahun 

Kemensos  

7. JSPACA Tunai & 
layanan 

Kualitas 
kehidupan; 
pengasingan 

penyandan
g cacat 
yang rentan 

17.000 Uji coba Rp 
3.600.000 
per tahun 

Kemensos  

8. JSLU Tunai & 
layanan 

Kualitas 
kehidupan; 
pengasingan 

Manula 
yang rentan 

10.000 Uji coba Rp 
3.600.000 
per tahun 

Kemensos  

 

Catatan: Rincian BLT berasal dari penggunaan terakhir di tahun 2008. Rincian BSM akan target jumlah penerima dan 
tingkat manfaat berdasarkan data tahun 2009. 
Sumber: Buku panduan program, peraturan, laporan staf dan perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan informasi tahun 
2010. 
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Indonesia harus 
melampaui target 
reformasi program dalam 
rangka membangun 
jaring pengaman sosial 
yang memberikan 
cakupan layanan yang 
konsisten, berkualitas 
dan menyeluruh 

 Program-program Bansos di Indonesia yang ada saat ini tidak cukup melindungi 
penduduk yang memiliki risiko kemiskinan tertinggi. Tingkat efektivitas program-program 
itu terbatas karena (a) tidak cukup mampu menemukan dan mendahulukan rumah tangga 
yang rentan atau miskin; (b) keseluruhan paket tunjangan yang terkadang mengalami 
kekurangan pendanaan, terkadang tidak cukup untuk menghadapi kebutuhan atau risiko 
tertentu dalam rumah tangga, dan terkadang disampaikan pada waktu yang kurang tepat; 
(c) ketergantungan yang pasif dan implisit terhadap mitra penerapan lokal yang kurang 
siap ditambah dengan kurangnya dukungan keuangan dan teknis; (d) lemahnya 
pengawasan dan kurangnya rincian prosedur pelaksanaan; atau pada banyak kasus 
adalah gabungan dari keempat hal tersebut. Kecil kemungkinan bahwa suatu rumah 
tangga yang layak akan menerima seluruh tunjangan secara konsisten, sementara 
fasilitas, jangkauan dan penyebaran informasi yang dibutuhkan tidak diberikan secara 
konsisten untuk memastikan bahwa rumah tangga dengan latar belakang apapun akan 
menggunakan program-program tersebut secara efektif. Dengan demikian program-
program bansos yang ada sekarang hanya memberikan perlindungan yang tidak penuh 
dan tanpa jaminan bagi kaum miskin dan rentan terhadap beberapa risiko saja, dan 
bukan semua risiko yang dihadapi. Akan tetapi terdapat ancaman risiko-risiko yang belum 
tercakup di dalam program manapun – misalnya, risiko dari kehilangan pekerjaan secara 
tiba-tiba atau kurangnya investasi dalam pendidikan usia sekolah dini. Suatu jaring 
pengaman sosial yang sesungguhnya akan memiliki perencanaan keseluruhan sistem 
dan koordinasi antarprogram dan badan untuk memastikan bahwa seluruh jenis rumah 
tangga yang layak akan terlindung secara terpercaya terhadap seluruh risiko utama. 

b. Apakah tingkat sumberdaya yang tepat telah dialokasikan kepada bantuan 
sosial rumah tangga? 

Pengeluaran bantuan 
sosial meningkat secara 
berarti antara tahun 2000 
dan 2005 … 

 Dari posisi awal yang rendah pada awal 2000-an, total belanja nasional pemerintah 
Indonesia untuk program bansos meningkat secara permanen sejalan dengan pemekaran 
atas inisiatif masing-masing daerah yang dimulai saat itu. Sejak tahun 2005, belanja 
bansos non-darurat tetap bergerak relatif tetap terhadap total belanja (Tabel 11). Belanja 
pemerintah pusat mencapai hampir 90 persen dari jumlah belanja bansos untuk seluruh 
Indonesia. Belanja nasional untuk program-program bansos diperkirakan hampir 
mencapai Rp 30 triliun (3,3 miliar dolar Amerika) di tahun 2010, setara dengan 2.9 persen 
dari jumlah belanja nasional. Indonesia membelanjakan 0,5 persen PDB untuk bansos, 
nilai yang rendah dibanding dengan negara-negara tetangga dan negara sedang 
berkembang berpendapatan menengah: rata-rata pengeluaran negara sedang 
berkembang di Asia Timur  mencapai 1 persen dari PDB sementara rata-rata negara 
sedang berkembang membelanjakan sekitar 1,5 persen dari PDB untuk bantuan sosial 
(Gambar 27).  
 

…tetapi belanja bansos 
saat ini lebih rendah 
dibandingkan dengan 
profil risiko dan 
kerentanan yang dimiliki 
oleh Indonesia 

 Sebagian besar pengeluaran bansos ditujukan untuk perlindungan konsumsi dan hanya 
sedikit yang digunakan untuk mendorong perilaku produktif dan investasi modal manusia. 
Raskin, merupakan program terbesar, dengan porsi mencapai 53 persen dari seluruh 
belanja bansos sementara Jamkesmas dan beasiswa BSM – dua program besar 
berikutnya, bersama-sama mengambil bagian sebesar sepertiga dari seluruh pengeluaran 
bansos – memberi perlindungan dengan memberikan penghasilan (BSM) atau layanan
kesehatan tanpa biaya (Jamkesmas). Bantuan tunai yang dirancang untuk mendorong 
mata pencaharian dan investasi modal manusia hanya diberi alokasi sumberdaya yang 
jauh lebih kecil: PKH mendapat alokasi sebesar 4 persen dan program-program bagi 
kelompok marjinal mendapatkan 2 persen dari seluruh belanja bansos nasional. 
 
Sumberdaya yang ditetapkan bagi belanja bansos tidak sebanding dengan profil risiko 
dan kerentanan yang dimiliki Indonesia seperti telah disinggung sebelumnya. Sebagian 
besar program bantuan sosial belum memiliki mandat atau sumber daya untuk 
menjangkau semua yang layak menerima manfaat. Berbagai program tersebut secara 
resmi hanya menargetkan rumah tangga miskin dan hampir miskin (dan PKH hanya 
menargetkan yang “sangat miskin”), bukan tambahan rumah tangga yang rentan, yang 
berisiko terpuruk kedalam kemiskinan. Setiap program memprioritaskan penerima 
mendapatkan manfaatnya secara terpisah (lihat di bawah), yang berarti banyak penerima 
manfaat dari satu program tidak akan menerima manfaat dari program lain, dan hanya 
sedikit rumah tangga yang memperoleh seluruh manfaat dari semua program dan 
intervensi yang ada. 
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Tabel 11: Setelah meningkat di tahun 2005, belanja bansos 
rumah tangga relatif tetap secara riil 
(porsi sektor dalam total belanja nasional, persen) 

Gambar 27: Pengeluaran Indonesia untuk bantuan sosial 
relatif kecil dibanding negara tetangga dan berpenghasilan 
menengah 
(belanja untuk bantuan sosial relatif terhadap PDB, persen) 

 

 2005  2010  

Sektor Porsi 
dari 
jumlah 
belanja 
nasional 
(persen) 

Perin
gkat 

Porsi 
dari 
jumlah 
belanja 
nasional 
(persen) 

Perin
gkat 

Energi dan subsidi 
lain (di luar 
bansos) 

22,1 1 15,7 3 

Administrasi 
pemerintahan 

17,6 2 19,1 2 

Pendidikan (di luar 
bansos) 

15,5 3 20,4 1 

Pembayaran 
bunga 

13,7 4 8,5 5 

Infrastruktur 8,3 5 10,3 4 

Kesehatan (di luar 
bansos) 

3,6 6 4,6 6 

Bansos RT 3,3 7 2,9 7 

Pertanian 1,0 8 1,3 8 
 
 

Catatan: Porsi belanja daerah tahun 2010 adalah proyeksi  
Sumber: Kementrian Keuangan dan perhitungan staff Bank 
Dunia  
 

Catatan: * Perhitungan staf Bank Dunia. EAP adalah negara 
sedang berkembang Asia Timur dan Pasifik, LAC adalah 
negara sedang berkembang Amerika Latin dan Karibia dan 
SA adalah Asia Selatan (N adalah jumlah negara pada 
kelompok wilayah yang memiliki data). Data tahun terbaru 
yang tersedia bervariasi antar negara 
Sumber: Diadaptasi dari Weigand dan Grosh (2008), “Levels 
and Patterns of Safety Net Spending in Developing and 
Transition Countries 

c. Apakah program-program memberikan manfaat yang sesuai tepat waktu? 

Sementara manfaat dari 
beberapa program 
bansos telah membawa 
pengaruh yang berarti… 

 Beberapa program memberikan manfaat yang membawa perbedaan berarti. Sebagai 
contoh, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan 
negara berpenghasilan menengah dalam indikator kesehatan ibu dan anak yang penting 
(lihat Triwulan edisi bulan Juni 2010). Program PKH dikembangkan untuk mengejar 
ketinggalan tersebut dengan mensyaratkan rumah tangga untuk menggunakan layanan 
kesehatan dan pendidikan tertentu agar dapat menerima tunjangan uang tunai. Paling 
tidak dari sisi kesehatan, manfaat PKH telah merubah perilaku: ibu hamil dan anak 
balitanya memanfaatkan lebih banyak rangkaian layanan kesehatan, termasuk layanan 
yang dapat memberikan perbaikan berarti pada indikator kesehatan yang masih 
tertinggal. Seperti dibicarakan pada Kotak 6, bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan 
pada tahun 2005-6 selama 12 bulan dan selama 9 bulan pada tahun 2008-9, tampaknya 
juga berhasil memberikan perlindungan sementara terhadap dampak kenaikan harga 
BBM (meskipun terdapat kelemahan pelaksanaan yang jelas). 
 

…program-program 
bansos utama hanya 
memberikan sedikit dari 
manfaat yang dibutuhkan 
dan hanya beberapa yang 
diberikan pada saat 
dibutuhkan  

 Program-program lain berjuang keras untuk memberikan manfaat yang berarti. Sebagai 
contoh, di tahun 2010, Raskin menjanjikan 14 kilogram beras per bulan bagi penerima, 
tetapi hanya mampu memberikan rata-rata 3,8 kilogram per bulan (Gambar 28). Nilai 
tersebut, jika dibeli pada harga Raskin sesungguhnya, merupakan manfaat dengan nilai 
antara 2 hingga 3 persen dari garis kemiskinan rumah tangga, tingkat manfaat terendah 
dari program bansos mana pun di Indonesia. Raskin terus diberikan setiap bulan, tetapi 
tindak pelaksanaan di tingkat daerah – dengan adanya rotasi dan pembagian beras antar 
rumah tangga walaupun terdapat aturan kelayakan yang ketat – membawa dampak 
negatif terhadap kebergantungan Raskin bagi rumah tangga yang rentan dan miskin.  
 
Jamkesmas dirancang untuk memberikan manfaat yang besar, dengan membebaskan 
biaya bagi hampir seluruh layanan kesehatan yang tersedia di rumah sakit umum dan 
puskesmas, dan selalu tersedia bagi rumah tangga ketika dibutuhkan. Namun, seperti 
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ditinjau pada laporan triwulanan edisi bulan Desember 2010, program tersebut tidak 
memberikan fasilitas dan jangkauan yang memadai yang meningkatkan efektifitas 
manfaat tersebut bagi rumah tangga miskin. Sebagai contoh, Jamkesmas tidak dapat 
mengatasi masalah biaya-biaya yang bagi rumah tangga dipandang sebagai rintangan 
serius untuk mengakses layanan kesehatan, seperti transportasi dan hilangnya upah. 
 
Baik program beasiswa maupun bantuan tunai bersyarat belum memberikan manfaat 
yang memadai bagi kebutuhan rumah tangga yang ditargetkan: biaya pendidikan sekolah 
menengah (termasuk uang pangkal, transportasi, seragam, dll.) dapat mencapai 20 
persen dari penghasilan tahunan rumah tangga miskin, sehingga sama sekali tidak 
terjangkau oleh rumah tangga penerima manfaat, bahkan setelah mendapat bantuan 
pendidikan PKH atau BSM, yang nilainya kurang dari setengah total pengeluaran 
pendidikan untuk setiap anak. Rumah tangga yang menerima PKH dan BSM  sekaligus 
mungkin mendapati total nilai bantuan transfer tersebut hampir mencukupi, tetapi 
lembaga-lembaga pelaksana program yang berbeda sebelumnya telah menargetkan 
rumah tangga dan individu yang berbeda. 
 

Karakteristik rancangan 
dan pelaksanaan dapat 
menghambat ketepatan 
waktu 

 Ketepatan waktu dapat menjadi kurang optimal ketika rancangan program menguatkan 
efek negatif dari pelaksanaan yang lambat. Sebagai contoh, BSM disalurkan dalam 
bentuk satu pembayaran sekaligus yang diterima lebih dari satu tahun setelah 
pendaftaran sekolah dan karenanya tidak tersedia bagi siswa yang duduk pada tahun 
terakhir pada setiap tingkat pendidikan. Akibatnya, bantuan tunai tersebut tidak tersedia 
pada awal tahun ajaran baru dan pada tahun pergantian dari sekolah dasar ke sekolah 
menengah atau dari menengah pertama ke menengah atas, yang sebetulnya merupakan 
masa dengan risiko yang paling besar bagi kelanjutan pendidikan dan juga saat terjadinya 
biaya pendidikan tertinggi. 

d. Apakah manfaat menjangkau masyarakat yang tepat? 

Secara keseluruhan, 
distribusi manfaat bansos 
adalah bagi kaum miskin, 
tetapi kesalahan 
pengecualian 
menunjukkan masih 
terdapat banyak ruang 
bagi peningkatan 

 Secara keseluruhan, penargetan program-program bantuan sosial Indonesia, seperti 
diukur dengan cakupan dari kaum miskin cenderung pro kepada kaum miskin dan sejalan 
dengan tolok ukur internasional. Akan tetapi, juga secara relatif terhadap tolok ukur 
internasional, sebagian besar manfaat terkumpul pada rumah tangga yang tidak miskin. 
Kurang dari setengah rumah tangga yang paling miskin dan 40 persen yang paling rentan 
menerima BLT dan Jamkesmas, sementara sebanyak 20 hingga 25 persen dari 
keseluruhan manfaat dari kedua program itu dinikmati oleh 40 persen rumah tangga yang 
paling kaya. Lebih dari 70 persen rumah tangga yang rentan menerima Raskin, tetapi 
program tersebut juga mencakup mereka yang tidak rentan, sebagai akibat dari 
pembagian tingkat daerah dari beras bersubsidi itu secara merata kepada seluruh rumah 
tangga (Gambar 28). Dalam sebuah perbandingan hasil penargetan, dengan angka 100 
persen mewakili penargetan sempurna yang sesuai dengan rancangan program, BLT 
memberikan kinerja terbaik dengan 24 persen lebih baik daripada pemberian acak, 
sementara Jamkesmas dan Raskin masing-masing mencatat nilai 16 dan 13 persen. 
Kinerja BSM tidaklah progresif maupun regresif: bagian manfaat BSM pada 40 persen 
rumah tangga paling miskin adalah setara dengan bagian 60 persen rumah tangga paling 
kaya. 
 

Rasionalisasi dan 
koordinasi berbagai 
prosedur penargetan 
yang berbeda-beda dapat 
menghasilkan 
konsistensi yang lebih 
baik dan risiko yang lebih 
rendah bagi rumah 
tangga yang layak secara 
potensial 

 Setiap program mengembangkan sendiri aturan kelayakan penerima manfaat, namun 
dalam praktiknya, penargetan sering kali melenceng dari pedoman resmi tersebut.5

Sebagai contoh, BLT dimaksudkan untuk menggunakan berbagai metode pengumpulan 
data, tetapi setiap tahap dalam prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan 
melakukan perubahan yang signifikan: kajian statistik mengenai status kemiskinan tidak 
dilakukan sejalan dengan praktik internasional yang terbaik, sedangkan kajian berbasis 
masyarakat sering kali tidak bersifat konsultatif atau transparan. Raskin seharusnya
menggunakan daftar resmi kelompok miskin untuk memilih penerima manfaat, tetapi 
dalam praktiknya, masyarakat mendistribusikan beras semaunya, bahkan sering kali 
membagikannya kepada lebih banyak atau semua rumah tangga. Jamkesmas juga 
seharusnya menggunakan daftar resmi kelompok miskin, namun terdapat variasi cukup 

                                                                  
5 Untuk tinjauan dan ulasan yang rinci atas praktik penargetan di Indonesia, lihat Targeting Poor and 
Vulnerable Households in Indonesia, yang tersedia di http://go.worldbank.org/5BWH4ZCQM0 
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besar dalam identitas penerima manfaat di tingkat daerah, dimana petugas kesehatan 
lokal seringkali memilih sendiri penerima manfaatnya atau rumah tangga yang memilih 
dirinya sendiri berdasarkan penggunaan layanan kesehatan sebelumnya. Pendekatan 
penargetan yang bervariasi ini mengakibatkan setiap program memiliki penerima manfaat 
yang berlainan sementara sosialisasi yang buruk dan penargetan yang keliru telah 
merintangi dukungan terhadap program-program bansos. Persentase masyarakat yang 
melakukan protes atas pelaksanaan program bervariasi antara 25 persen untuk Askeskin 
(kini Jamkesmas) hingga 56 persen untuk BLT; dimana mereka yang tidak menerima 
bantuan merupakan yang paling banyak mengajukan keluhan. Kesalahan penargetan dan 
kurangnya transparansi dalam pemilihan penerima manfaat, sekaligus juga buruknya 
sosialisasi menjadi alasan utama protes tersebut. 
 

Gambar 28: Dalam praktiknya, program Raskin memberikan 
manfaat yang kurang dari yang dianggarkan kepada kaum 
miskin… 
(kilogram beras per RT per bulan; manfaat dihitung sebagai 
porsi belanja RT miskin, persen) 

Gambar 29: …sementara tingkat kesadaran akan manfaat 
Jamkesmas sangat rendah 
(bagian sampel, persen) 

 
Sumber: Dokumen anggaran Bulog, Susenas (berbagai 
tahun), dan perhitungan staf Bank Dunia  

Catatan: Semua perawatan, layanan, diagnostik, dan obat 
yang tercantum di atas merupakan layanan resmi 
sebagaimana tercantum dalam buku pedoman dan peraturan 
program Jamkesmas 
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2008).  

e. Apakah program-program dilaksakan dengan tepat? 

Sebagian besar program 
bansos hanya 
memperoleh sedikit 
alokasi untuk operasional 
dan administrasi yang 
dapat meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas 

 Program-program besar – BLT, Raskin, Jamkesmas, BSM – membelanjakan terlalu 
sedikit untuk operasional dan administrasi yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi dan 
akutanbilitas. Program bantuan lain yang lebih kecil memiliki biaya administrasi yang lebih 
tinggi yang tampaknya cukup beralasan mengingat statusnya yang masih dalam tahap uji 
coba dan skala program yang masih terbatas. Raskin – layaknya program penyediaan 
bahan pangan di seluruh dunia – secara keseluruhan menghabiskan biaya yang besar di 
luar manfaat yang diberikan, dimana pengeluaran tersebut dipergunakan untuk 
transportasi, distribusi, dan pengemasan beras dan bukan untuk operasional penunjang 
bagi penerima manfaat. 
 

Lemahnya sosialisasi 
menyebabkan kurangnya 
akutabilitas bottom-up 
dan pemahaman yang 
keliru akan tujuan dan 
sasaran bansos 

 Semua program tidak memiliki pedoman sosialisasi yang memadai, yang mengakibatkan 
kurangnya transparansi dan legitimasi program serta meningkatnya potensi korupsi. 
Pengetahuan mengenai aturan kelayakan, tujuan program dan hak serta kewajiban 
penerima manfaat biasanya diterima sepotong-sepotong oleh para penerima manfaat, 
rumah tangga yang layak, masyarakat dan pelaksana program tingkat lokal (Gambar 29). 
Akibatnya, pemantauan dari bawah ke atas (bottom-up) untuk penargetan dan proses 
distribusi manfaat masih terbatas, sementara kecemburuan antarmasyarakat dan 
kesalahpahaman sering kali cukup tinggi. Program bansos – kecuali uji coba bantuan 
tunai oleh Kementerian Sosial – tidak memberikan proses fasilitasi atau jangkauan yang 
memadai. Hal ini membatasi efektivitas akses para penerima manfaat dan menyebabkan 
hanya orang yang sudah terbiasa/mengetahui layanan yang ditawarkan yang akan lebih 
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mudah memperolehnya, terutama pada Jamkesmas dan BSM. 
 

Pemantauan program – 
terutama pada hasil-hasil 
rumah tangga – juga 
kurang menerima 
dukungan dan tidak 
terkait kepada siklus 
peningkatan program 
yang terus berkelanjutan 

 Seluruh fungsi pemantauan dan evaluasi, mekanisme penyelesaian keluhan dan 
pelaksanaan anggaran memiliki dukungan yang rendah. Semua program memiliki uraian 
(dalam peraturan dan buku pedoman) pengaturan pemantauan program dan beberapa 
rincian mengenai isi dari prosedur dan laporan pemantauan. Akan tetapi, pemantauan 
dan pelaporan program seringkali dilakukan oleh pelaksana tingkat lokal dan 
didelegasikan dengan dukungan keuangan, bantuan teknis, atau sistem kendali mutu 
yang sangat minim. Pemantauan dan pelaporan tidak selalu menghasilkan informasi yang 
berguna untuk mengevaluasi kinerja penyampaian layanan atau hasil-hasil pada rumah 
tangga. Begitu pula dengan proses penyampaian dan penyelesaian keluhan yang 
biasanya dijelaskan tetapi memiliki fungsi yang lemah dan seringkali tidak diketahui oleh 
rumah tangga dan penyedia layanan di lapangan. Sebagian besar program bansos 
menunjukkan pencairan anggaran yang lambat dan tidak lancar: pembayaran manfaat 
seringkali “digabungkan” pada paruh kedua tahun fiskal sehingga menjadi kurang 
bermanfaat bagi pemerataan periode konsumsi. Keterlambatan tersebut umumnya 
disebabkan oleh prosedur identifikasi dan verifikasi penerima manfaat dari bawah ke atas 
yang panjang. 
 

Pelaksanaan dan mitra 
pelaksana pada tingkat 
lokal memang mudah 
ditemui, tetapi lemahnya 
insentif mengakibatkan 
kinerja penyampaian 
bansos sangat bervariasi 

 Pelaksanaan juga dipengaruhi oleh politik dan kapasitas di tingkat lokal. Pemerintah 
daerah, lembaga-lembaga, penyedia layanan, dan masyarakat umum diminta untuk 
mendukung berbagai tahapan pada kebanyakan program. Penargetan, verifikasi 
penerima manfaat, sosialisasi, penyaluran dana, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, 
serta sistem penyampaian keluhan dan banding merupakan bidang-bidang yang mungkin 
melibatkan berbagai pelaksana tersebut. Namun, sosialisasi yang lemah dan tindak lanjut 
yang tidak konsisten menyebabkan para pelaksana lokal bebas merevisi prosedur 
pelaksanaan agar sesuai dengan pandangan mereka mengenai apa yang dibutuhkan 
atau diinginkan oleh masyarakat. Hal ini sering kali berarti tidak ada jaminan bagi standar 
layanan minimum untuk setiap proses yang disebutkan di atas dan baik pelaksanaan 
maupun hasilnya akan sangat bervariasi dari daerah ke daerah. 

f. Apakah program dan sistem yang tepat sudah tersedia? 

Beberapa program 
bansos memiliki 
rancangan yang baik, 
menangani risiko yang 
serius dan sering terjadi, 
dan telah menunjukkan 
hasil-hasil yang positif… 

 Program-program bantuan tunai langsung dan bantuan tunai bersyarat telah melindungi 
rumah tangga secara efektif dari guncangan, mendorong perilaku kesehatan dan 
pendidikan yang lebih baik dan mendukung reformasi. Seperti diuraikan pada Kotak 7: ,
BLT secara efektif melindungi rumah tangga dari guncangan akibat kenaikan harga BBM 
dan membantu mendukung reformasi subsidi yang sangat dibutuhkan dengan 
menyalurkan bantuan uang tunai secara tepat waktu. Program uji coba PKH juga telah 
menghasilkan dampak positif. Sebagai contoh, konsumsi rumah tangga bulanan 
meningkat sebesar 10 persen (di atas tingkat awal); porsi terbesar peningkatan ini 
dibelanjakan untuk makanan, terutama makanan berprotein tinggi, dan untuk layanan 
kesehatan. Keberadaan PKH bahkan meningkatkan kunjungan pra-kelahiran dan 
penimbangan bayi pada rumah tangga yang tidak menerima manfaat namun berada di 
daerah PKH. Akan tetapi PKH tidak menarik lebih banyak anak untuk masuk ke sekolah, 
mendorong mereka untuk tetap sekolah atau mendorong mereka untuk meneruskan 
jenjang pendidikan karena buruknya waktu penyaluran manfaat, nilai manfaat yang relatif 
kecil, dan kurangnya jangkauan kepada mereka yang putus sekolah. 
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Kotak 7: BLT dan BLSM  

Seperti didiskusikan pada Bagian A, DPR baru-baru ini menyetujui APBN-P yang memasukkan kondisi dimana Pemerintah dapat 
manaikkan harga BBM bersubsidi. Sebagian dari penghematan anggaran yang diperoleh bila terjadi kenaikan harga BBM itu ditujukan 
untuk membiayai berbagai inisiatif program pro-miskin yang ditargetkan, termasuk bantuan tunai satu kali, darurat, langsung kepada 30 
persen rumah tangga yang paling miskin disebut dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). 

Pada tahun 2005 dan sekali lagi di tahun 2008, Indonesia telah melakukan orientasi ulang serupa dari penggunaan penghematan 
anggaran yang berasal dari pemangkasan belanja untuk subsidi BBM bagi prakarsa pro-miskin dan belanja sektor sosial. Pada kedua 
tahun itu penghematan anggaran digunakan untuk mendanai bantuan langsung tunai berukuran besar kepada rumah tangga miskin 
dan mendekati miskin. Suatu penilaian akan pengalaman dan dampak dari BLT dapat membantu penilaian akan apa yang dapat 
diharapkan dari BLSM yang akan datang. 

Belanja pemerintah tercatat lebih “pro-kemiskinan” pada kedua BLT. Pada 12 bulan pertama BLT di tahun 2005-6, jumlah pengeluaran 
bansos rumah tangga meningkat hingga sekitar 1 persen dari PDB, atau lebih dari dua kali lipat dari tingkat yang sebelumnya. Pada 9 
bulan BLT kedua di tahun 2008-9, jumlah pengeluaran bansos rumah tangga meningkat hingga sekitar 0,8 persen dari PDB. Bersama-
sama dengan penurunan pengeluaran karena berkurangnya subsidi BBM, pelaksanaan BLT secara signifikan telah menggeser profil 
pengeluaran nasional menjadi lebih pro-kemiskinan. 

BLT dilaksanakan pada waktu yang sangat dibutuhkan dan memungkinkan rumah tangga untuk terus melakukan belanja seperti biasa. 
BLT menjangkau rumah tangga di seluruh propinsi dan daerah di Indonesia dan menambahkan jumlah uang tunai sekitar 10 hingga 15 
persen dari belanja tetap pada saat itu ketika harga BBM mencatatkan peningkatan yang paling cepat. Besar bantuan (Rp 100.000 per 
bulan untuk setiap rumah tangga) pada saat itu lebih dari cukup untuk menutupi kenaikan pengeluaran untuk bahan bakar dan bertahan 
cukup lama (12 bulan di tahun 2005-6 dan 9 bulan di tahun 2008-9) bagi rumah tangga untuk menyesuaikan pola pengeluarannya ke 
harga baru. Rumah tangga yang menerima BLT tidak banyak mengubah pola konsumsi mereka, dimana  tingkat belanja untuk hampir 
seluruh barang dan jasa relatif sama seperti sebelum adanya BLT.  

Rumah tangga yang menerima BLT tidak menerapkan strategi untuk menangani kondisi buruk ketika harga-harga meningkat pesat. 
Belanja rumah tangga dilindungi oleh BLT, terutama pada daerah-daerah dengan ekonomi yang sangat lemah dan tidak mencatat 
pertumbuhan pada keseluruhan masyarakat, sementara kalangan masyarakat yang memiliki lebih banyak penerima BLT (meski 
memiliki ekonomi yang kuat maupun lemah) mencatat peningkatan konsumsi bagi rumah tangga yang tidak menerima BLT. Terjadi 
peningkatan pada rumah tangga penerima BLT untuk membebaskan anak-anaknya dari bekerja demikian pula dengan pemanfaatan 
layanan kesehatan yang juga mengalami peningkatan bagi rumah tangga penerima BLT dibandingkan dengan mereka yang tidak 
menerima BLT. Di tahun 2008-9, ketika pembayaran BLT bersamaan dengan batas waktu pendaftaran dan pembayaran biaya masuk 
sekolah, rumah tangga penerima BLT melaporkan bahwa BLT digunakan untuk membayar uang sekolah dan mempertahankan anak 
mereka untuk tetap bersekolah. 

BLT membantu rumah tangga untuk menemukan pekerjaan dan tidak menyebabkan kebergantungan. Bahkan, rumah tangga penerima 
BLT memiliki kemungkinan lebih besar (dengan marjin yang signifikan) untuk mendapatkan pekerjaan dibanding rumah tangga yang 
tidak menerima BLT. Tidak terdapat perbedaan antara rumah tangga penerima BLT dan bukan penerima BLT dalam hal berhenti dan 
diberhentikan dari pekerjaan. Dengan kata lain, BLT bertanggung jawab atas peningkatan penerimaan pekerja. Selain itu, jumlah jam 
kerja (bagi orang dewasa) pada umumnya sama untuk rumah tangga yang menerima dan tidak menerima BLT. Rumah tangga 
penerima BLT dan pengamat lain menyatakan bahwa jumlah BLT jauh dari cukup untuk hidup dan bekerja tetap penting dan diperlukan 
untuk mempertahankan standar hidup bahkan bagi mereka yang berada dalam kemiskinan sekalipun. 

Aktivitas operasional pendukung BLT – dari penargetan hingga penyelesaian keluhan – dilaksanakan dengan sejumlah hambatan… 
Padatnya jadwal penyampaian, pedoman dan insentif yang tidak mencukupi, tidak jelasnya akuntabilitas antara badan penyalur BLT 
dan badan operasional, buruknya teknologi dan lingkungan kemiskinan yang sulit dan bervariasi mempersulit penerapan. Mengingat 
penundaan singkat atas program BLT, kegiatan pemantauan dan evaluasi; mekanisme penyampaian dan penyelesaian keluhan; dan 
sistem audit tidak dimasukkan ke dalam program. Hal ini telah menghalangi upaya peningkatan secara langsung atau pada saat 
penerapan BLT tahun 2005 dan 2008. Pelaksanaan program BLT hanya memiliki kegiatan operasional yang sediki dan dokumentasi 
administrasi yang kurang, namun program namun program ini tidak efisien dari sisi belanja kegiatan pendukun (lihat di bawah). 

…dan permasalahan tersebut mengakibatkan kesimpangsiuran di masyarakat atas pelaksanaan BLT. Alokasi anggaran BLT untuk 
rumah tangga miskin, hampir miskin dan rentan terbukti lebih baik dibandingkan program Raskin, Jamkesmas atau BSM (sebagai 
contoh). Namun demikian, sosialisasi dan pelaksanaan program BLT yang cenderung tergesa-gesa mengakibatkan kebingungan yang 
sangat besar di kalangan masyarakat. Hampir seluruh keluhan dan kegiatan protes yang berkaitan dengan BLT menekankan kepada 
prioritasi, alokasi dan distribusi dari manfaat, dan juga ketidakteraturan dan penyalahgunaan jabatan yang terjadi di dalam prosesnya. 
Selain itu, sebagian besar keluhan ternyata dibuat oleh mereka yang tidak menerima manfaat yang memandang bahwa alokasi aktual 
dari manfaat tidak merata. Sejalan dengan itu, pemotongan liar atas manfaat BLT meningkat secara signifikan antar periode 
pelaksanaan. Pemotongan dan pendistribusian ulang manfaat ke jumlah penduduk yang lebih besar merupakan strategi yang lazim 
dilakukan oleh para pengelola di tingkat daerah untuk menjaga situasi yang kondusif terutama di daerah yang dilanda kebingungan dan 
kecemburuan atas pelaksanaan BLT, penentuan rumah tangga penerima, dan pencapaian tujuan agar terlaksana. Ketergesa-gesaan 
dalam pelaksanaan BLT – dan sedikitnya alokasi waktu untuk mempersiapkan sistem pendukung yang layak – berarti bahwa 
pemotongan ini tidak tercatat., terpantau, dievaluasi atau diperbaiki sementara kurangnya sosialisasi merintangi rumah tangga penerima 
manfaat dari menyela, melaporkan atau bertindak atas modifikasi yang tidak diharapkan tersebut. 

Menuju BLSM, terdapat beberapa inovasi lokal dalam bantuan langsung tunai yang patut dicatat. Yang paling penting adalah 
peluncuran ulang Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial berdasarkan data PPLS11, akan meningkatkan akurasi 
prioritas BLSM (dan program-program sosial lainnya) dalam penargetan fakir miskin dan rentan. Database yang baru ini mencakup 40 
persen penduduk, dimana terjadi kenaikan signifikan dari cakupan yang lalu, sedangkan pendekatan yang lebih teknis dan transparan 
berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dan negara-negara lain diharapkan dapat meningkatkan akurasi penentuan target 
penerima. Penyelesaian keluhan yang responsif dapat meningkatkan keseluruhan cakupan kaum miskin dan rentan sedangkan di sisi 
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lain memberikan pemahaman yang lebih baik akan tujuan yang ada di belakang pemberian prioritas bagi mereka yang paling miskin 
dan rentan. Peningkatan kegiatan sosialisasi akan memperluas kesadaran masyarakat tentang tujuan program dan memperlancar 
penerapan sementara tetap meningkatan program-program bantuan sosial yang ada pada bidang kesehatan, pendidikan dan 
ketahanan pangan akan menjamin bahwa manfaat uang tunai BLSM akan dialokasikan kepada investasi dalam modal manusia dan gizi 
yang memberikan manfaat yang tinggi. Pada akhirnya, prosedur-prosedur yang sederhana dan transparan dengan beban yang ringan 
akan menjaga efektivitas biaya program bagi Pemerintah Indonesia. semua peningkatan tersebut akan mendorong obyektivitas dan 
integritas dari sistem BLSM. 

Bantuan langsung tunai sementara dapat berfungsi sebagai pelindung yang cukup baik tetapi bila diterapkan sendiri bukanlah suatu 
sistem pengentasan kemiskinan. BLT memberikan perlindungan sementara bagi rumah tangga miskin dengan cara yang lebih pro-
kemiskinan dibandingkan dengan subsidi bahan bakar yang digantikannya. Tetapi bagi tujuan pengentasan kemiskinan jangka panjang, 
BLT atau BLSM tidaklah tepat. Keberlanjutan investasi di pendidikan, kesehatan dan pengembangan usaha, yang seluruhnya dapat 
membantu memutuskan mata rantai kemiskinan, akan mendapat dorongan yang positif dari program-program seperti bantuan tunai 
bersyarat, asuransi kesehatan tanpa biaya, beasiswa sekolah menengah dan universitas, dan kredit mikro bagi wirausahawan. 
 
Catatan: Untuk rincian lebih lanjut tentang latar belakang, lihat pada laporan Bank Dunia tahun 2012, Melindungi Rumah 
Tangga Miskin dan Rentan di Indonesia, dengan alamat http://go.worldbank.org/5BWH4ZCQM0 dan ringkasan tentang 
evaluasi BLT pada Triwulanan edisi bulan Desember 2010 

 
…sementara yang lain 
telah dirancang secara 
logis dan dapat 
menangani risiko yang 
serius dan sering terjadi, 
tetapi belumlah efektif 

 Program-program bansos yang lain berjuang keras untuk memenuhi sasaran mereka 
yang sulit dicapai dan tampaknya bukan merupakan program yang efektif secara biaya. 
Sebagai contoh, Jamkesmas telah meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan, tetapi 
efeknya jauh lebih dirasakan oleh rumah tangga yang tidak miskin dan rumah tangga 
yang pernah menggunakan sistem layanan kesehatan. Penerima manfaat yang miskin 
tidak memanfaatkan tunjangan Jamkesmas yang hampir tidak terbatas karena 
ketidaktahuan akan layanan yang diberikan serta ketidakmampuan untuk memenuhi 
tambahan biaya akses. BSM dan Raskin tampaknya tidak akan memberi perlindungan 
yang signfikan terhadap rumah tangga atau mendorong perilaku baik karena kelemahan 
pada rancangan dan pelaksanaannya. Sementara penyampaian BSM tampaknya efisien 
– dengan biaya overhead yang minim – program itu tidaklah banyak diketahui dan lebih 
jarang digunakan oleh kelompok yang ditargetkan. Raskin menghabiskan paling banyak 
biaya untuk menyalurkan beras, tetapi penerima manfaat pada akhirnya hanya 
memperoleh manfaat dalam jumlah sangat kecil sehingga Raskin merupakan program 
yang paling boros biaya jika dibandingkan dengan penyaluran manfaat sesungguhnya. 
 

Secara keseluruhan, 
program-program bansos 
yang ada di Indonesia 
masih belum merupakan 
jaring pengaman sosial 
yang sesungguhnya; 
masih banyak 
kesenjangan yang 
tersisa… 

 Sistem bansos yang ada sekarang membiarkan kelompok yang rentan tidak terlindung 
dan risiko-risiko tidak tertangani. Saat ini belum ada program untuk mengantisipasi risiko 
dari, dan untuk mencegah perilaku negatif guna bertahan selama, risiko rumah tangga 
yang mendadak seperti pengangguran sementara. Indonesia juga tidak memiliki jaring 
pengaman yang akan bekerja secara otomatis untuk melindungi rumah tangga dari 
guncangan ekonomi global, makro, kawasan, atau mikro. Sejumlah besar anggota 
kelompok yang sangat rentan, seperti orang tua yang melarat dan penyandang cacat 
masih belum terlindungi. Dukungan atas program dalam skala besar juga sangatlah 
kurang. PKH relatif sukses tetapi hanya terbatas pada kelompok kecil rumah tangga yang 
sangat miskin. Sedangkan BSM melayani jumlah penduduk yang lebih besar dengan 
manfaat sebagai perlindungan dan dukungan pendidikan, tetapi kurang begitu efektif. 
 

…dan ketidaksamaan 
kebijakan dan 
pelaksanaan bansos 
mempersulit 
pembentukan suatu 
sistem jaring pengaman 
sosial yang logis dan 
efisien 

 Pelaksanaan program-program tersebut dilakukan secara terpisah satu sama lain 
sehingga menciptakan pendekatan perlindungan sosial yang terkotak-kotak. Delapan 
program bansos utama tersebar di antara lima lembaga pelaksana, serta banyak lembaga 
lain yang terlibat dalam operasional penunjang, penyaluran, dan penyampaian paket 
manfaat, serta perencanaan kebijakan. Fragmentasi pelaksanaan program juga terjadi 
dalam lembaga pelaksana: program beasiswa sesungguhnya terdiri atas 10 badan 
independen yang berbeda yang tersebar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan Kementerian Agama dengan sedikit koordinasi antar keduanya. Program PKH, JSLU, 
JSPACA, dan PKSA dilaksanakan secara terpisah dari empat direktorat yang berbeda di 
dalam Kemensos, yang berpotensi untuk terjadinya duplikasi atas beberapa kegiatan 
umum. Lembaga pelaksana nampaknya tidak menyadari adanya skala ekonomi atau 
cakupan program yang ada serta menghalangi rumah tangga untuk terlibat dalam 
pelaksanaan program tersebut.  
 
  



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 a r a h k a n  k e m b a l i  
b e l a n j a  p u b l i k

 

T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A     A p r i l  2 0 1 2
 41

g. Membangun sebuah jaring pengaman sosial yang sesungguhnya di Indonesia 

Pembentukan suatu 
sistem jaring pengaman 
sosial yang efektif di 
Indonesia membutuhkan 
pengeluaran yang lebih 
efektif melalui 
peningkatan program dan 
optimalisasi proporsi dari 
berbagai program… 

 Penilaian ini memperlihatkan sejumlah langkah penting yang dibutuhkan untuk 
menciptakan suatu sistem jaring pengaman sosial yang efektif di Indonesia. Yang 
pertama adalah dengan melakukan pengeluaran secara lebih baik dengan meningkatkan 
program-program dan mendapatkan proporsi yang lebih optimal dari berbagai program. 
Hal ini mencakup peningkatan nilai manfaat dan jadwal penyampaian program bantuan 
tunai bersyarat PKH yang efektif dalam hal biaya; melembagakan suatu paket reformasi 
yang radikal untuk menghentikan kebocoran dan meningkatkan penargetan dalam 
program subsidi beras Raskin; meningkatkan kapasitas pelaksana untuk program uji coba 
bantuan tunai yang menargetkan kepada kelompok yang sangat rentan; perancangan 
ulang atas program beasiswa BSM; dan mendefinisikan kembali paket manfaat yang 
tepat bagi Jamkesmas untuk memberikan layanan kesehatan yang handal dan 
berkelanjutan dari sisi keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh rumah tangga 
miskin. 
 

…meningkatkan ukuran 
program untuk 
melindungi seluruh 
keluarga yang rentan… 

 Langkah kedua adalah memperluas program untuk melindungi lebih banyak rumah 
tangga terhadap risiko-risiko kesehatan, mendorong pendidikan yang berkelanjutan dan 
perlindungan terhadap guncangan yang mengancam kesejahteraan. Hal ini termasuk 
memperluas Jamkesmas dan BSM untuk menjangkau seluruh rumah tangga yang rentan, 
dan meluncurkan suatu program uji coba bagi pendidikan usia dini. Program PKH dan 
kumpulan program-program yang menargetkan penduduk yang terpinggirkan dapat 
diperbesar untuk menjangkau seluruh rumah tangga yang menderita kemiskinan yang 
kronis. Raskin harus disesuaikan untuk melindungi hanya keluarga yang miskin. Pada 
akhirnya, celah-celah yang ada pada jaring pengaman dapat diisi dengan menambahkan 
suatu sistem tanggap darurat terkoordinasi, dengan bentuk baru dari bantuan langsung 
tunai BLT. 
 

…dan memadukan 
program-program jaring 
pengaman sosial dengan 
mengkonsolidasikan 
operasi pendukung dan 
mendorong akses satu 
atap 

 Langkah ketiga adalah memadukan program-program jaring pengaman sosial. Hal ini 
meliputi konsolidasi operasional program pendukung, seperti sosialisasi, penanganan 
keluhan dan pemantauan dan evaluasi, di bawah satu atap dan mengembangkan suatu 
Sistem Penargetan Nasional (NTS). Menciptakan gambaran masyarakat yang handal 
bagi jaring pengaman sosial di bawah satu badan dengan pegawai-pegawai yang 
melaksanakan kegiatan penjangkauan dan sosialisasi dapat mendorong dan 
memfasilitasi layanan satu atap bagi seluruh prakarsa yang tersedia di dalam jaring 
pengaman sosial tersebut. 
 

Biaya pembangunan 
bantuan sosial generasi 
berikutnya di Indonesia 
masih dapat dikelola 

 Bantuan sosial generasi berikutnya di Indonesia masih terjangkau. Dengan peningkatan 
cakupan pada hampir seluruh program yang ada; dengan penambahan program 
pekerjaan umum; dengan peningkatan pada tingkat manfaat bagi sebagian besar 
program yang ada; peningkatan dalam biaya administrasi dan belanja untuk operasi 
pendukung bagi sekitar setengah dari program-program yang ada; dan dalam satu tahun 
yang mana bantuan tunai darurat, sementara dan langsung digunakan. Belanja bansos 
akan berlipat dua dari sekitar 0,5 persen dari PDB (2010) menjadi sekitar 1 persen dari 
PDB. Jumlah ini masih jauh lebih rendah dibanding jumlah yang digunakan oleh 
Indonesia untuk subsidi energi di tahun 2011 (3,4 persen dari PDB), sebagai contoh, atau 
jumlah subsidi energi yang diproyeksikan untuk tahun 2012 sesuai dengan APBN-P. 
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2. Mengubah kuantitas menjadi kualitas dalam bidang pendidikan 

Mandat konstitusi yang 
mengalokasikan 20 
persen dari APBN untuk 
fungsi pendidkan telah 
memberikan peningkatan 
yang signifikan dalam 
sumberdaya pendidikan 

 Selama beberapa tahun terakhir, 
bidang pendidikan telah menjadi 
salah satu prioritas besar di 
Indonesia yang ditunjukkan melalui 
mandat konsititusi yang 
mengalokasikan sebesar minimum 
20 persen dari keseluruhan 
pengeluaran negara (APBN) bagi 
bidang pendidikan.6 “Aturan 20 
persen” tersebut awalnya telah 
ditetapkan pada Amandemen UUD 
tahun 2002, tetapi baru setelah 
Mahkamah Konstitusi akhirnya 
menetapkan dan menjelaskan 
aturan itu, pemenuhannya untuk 
pertama kali baru dilakukan pada 
tahun 2009, yang mengakibatkan 
peningkatan sumberdaya 
pendidikan lebih dari 20 persen 
secara riil relatif terhadap tahun 
sebelumnya (Gambar 30). Dalam 
kaitannya dengan implikasi yang 
signifikan atas aturan tersebut, 
bagian ini membahas mengenai 
kemana saja tambahan sumber daya tersebut dialokasikan dan mengapa kualitas 
pendidikan masih menjadi masalah walaupun telah terdapat peningkatan sumberdaya.
Analisis ini secara khusus ditekankan pada tantangan-tantangan yang berkaitan dengan 
alokasi pengeluaran pendidikan dan ketidakefisienan di dalam proses manajemen guru. 

Gambar 30: “Aturan 20 persen” memicu peningkatan 
besar dalam sumberdaya pendidikan sejak tahun 2009
(pengeluaran pendidikan dalam harga tahun 2009, 
triliun rupiah; sebagai bagian dari PDB, persen) 

Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data 
APBN dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), 
Kementerian Keuangan 

a. Akses terhadap pendidikan telah meningkat tetapi kualitas masih menjadi 
masalah 

Peningkatan berupa 
akses dan pemerataan 
pendidikan sudah sangat 
baik, tetapi tingkat 
pendaftaran murid pada 
pendidikan tinggi masih 
rendah 

 Angka partisipasi murid telah mencatat kemajuan yang besar. Indonesia telah mencapai 
pendidikan dasar yang universal dan telah meningkatkan pendidikan menengah dan 
tinggi masing-masing sebesar 10 poin persentase dan 7 poin persentase untuk angka 
partisipasi kasar (APK) dari tahun 2001 sampai 2009. Tampaknya pencapaian yang 
paling mengesankan adalah pada pendidikan anak usia dini (PAUD), yang mencapai 
setengah anak-anak usia 3 hingga 5 tahun (naik dari 25 persen satu dekade yang lalu). 
Yang paling penting lagi adalah terjadinya peningkatan yang besar dalam akses ke 
seluruh tingkat pendidikan oleh segmen penduduk yang miskin dan yang berada di 
daerah pedesaan, ini menunjukkan adanya perubahan yang besar dalam hal pemerataan. 
Akan tetapi masih ada ruang yang perlu ditingkatkan lebih lanjut karena hanya sekitar 4 
persen anak berusia 18-20 tahun dari kuintil pendapatan paling rendah yang turut 
berpartisipasi di dalam pendidikan tinggi. 
 

Walaupun akses 
mengalami peningkatan, 
kualitas pendidikan 
masih menjadi masalah 

 Walaupun akses terhadap pendidikan telah mengalami peningkatan, kualitasnya masih 
menjadi masalah. Prestasi Indonesia pada standard ujian internasional ternyata masih
berada di bawah murid-murid sebagian besar negara berpenghasilan menengah lainnya. 
Pada Programme for International Student Assessment (PISA) OECD, yang menguji 
sampel murid usia 15 tahun yang cukup mewakili suatu negara, setengah dari siswa-siswi 
Indonesia hanya berada pada posisi kurang dari tingkat 1 dalam bidang matematika
(merupakan tingkat yang paling dasar dari 6 tingkat tertinggi). Selain itu, tidak ada siswa-
siswi Indonesia yang mendapat tingkat 5 atau 6, yang mengukur pemecahan masalah 
secara kreatif dan penalaran yang kompleks (Gambar 31). Hasil serupa juga ditemukan
pada hasil ujian murid kelas 8 yang diuji dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan 

                                                                  
6  Aturan 20% menetapkan minimum alokasi sebesar 20% dari seluruh anggaran negara (belanja 
pemerintah pusat dan transfer ke daerah) untuk pendidikan. (Peraturan Menteri Keuangan No 
86/2009).    
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alam (TIMSS). Bila APK dari murid-murid tingkat 8 pada beberapa negara-negara Asia 
bagian timur disesuaikan untuk “pengetahuan akan angka, operasi dan grafik dasar”, 
angka partisipasi kasar Indonesia akan turun lebih dramatik dibanding negara-negara 
tetangganya, kecuali Filipina (Gambar 32).  
 

Gambar 31: Alat ukur pembanding hasil kualitas pendidikan 
antar negata menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif 
lemah…. 
(bagian murid per tingkat nilai matematika PISA, persen) 

Gambar 32: …mengakibatkan penurunan pada APK, yang 
disesuaikan untuk kualitas 
(Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah) 

 
 

Catatan: Angka yang lebih tinggi adalah prestasi yang lebih 
baik 
Sumber: OECD, PISA 2009 

Sumber:  UNESCO Institute of Statistics, World Bank 
Edstats, dan TIMSS Advanced 2008 International Report 
Mullis, Martin, dan Foy 2008 

b. Belanja yang tidak efisien, terutama untuk guru, bisa menjelaskan mengapa 
peningkatan dalam sumberdaya tidak menghasilkan peningkatan dalam kualitas 
pendidikan 

Sebagian penyebab 
rendahnya prestasi 
bidang pendidikan adalah 
ketidakefisienan 
pengeluaran, terutama 
terlalu banyaknya 
pegawai 

 Setelah aturan “20 persen” 
diterapkan pada tahun 2009, bagian 
dari APBN yang dialokasikan pada 
sektor pendidikan naik sebesar  6 
poin persentase, dan bagian yang 
paling besar dari itu adalah untuk 
gaji guru dan subsidi sertifikasi guru. 
Lebih lengkapnya, sekitar 4 poin 
persentase dialokasikan kepada gaji 
guru dan subsidi sertifikasi guru dan 
hanya menyisakan 1 poin 
persentase tambahan untuk masing-
masing pendidikan tinggi dan 
seluruh program-program lainnya 
(Gambar 33). Sebagai akibatnya, 
sekitar setengah dari anggaran 
pendidikan di tahun 2009 digunakan 
untuk gaji para guru dan ini belum 
termasuk 30 persen dari dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
yang digunakan untuk guru kontrak. 
Besarnya bagian ini sebenarnya tidaklah terlalu tinggi menurut standar internasional. 
Banyak negara maju memiliki bagian untuk gaji yang lebih besar lagi pada anggaran 
mereka. Masalahnya terletak pada bagaimana gaji ini digunakan, dimana negara-negara 
maju menggunakan anggaran yang besar karena upaya untuk menarik dan 
mempertahankan orang-orang yang berprestasi ke dalam dunia pendidikan. Sedangkan 
Indonesia, tingginya biaya gaji dunia pendidikan disebabkan oleh rasio murid dan guru 
(STR) yang sangat rendah. 

Gambar 33: Sebagian besar peningkatan 
pengeluaran pendidikan berakhir pada gaji dan 
subsidi program sertifikasi guru 
(bagian dari jumlah APBN, persen) 

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan 
data SIKD-Kemenkeu 
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Gambar 34: Indonesia menjadi salah satu negara dengan 
STR yang paling rendah di dunia 
(rasio murid guru pada sekolah dasar dan menengah) 

Gambar 35: Pertumbuhan guru telah melampaui 
pertumbuhan murid pada seluruh tingkat pendidikan 
(indeks angka per tingkat pendidikan, 2004=100) 

 

 

Sumber: UNESCO Institute for Statistics, 2009 Catatan: TK: Taman Kanak-Kanak, SD: Sekolah Dasar, SMP: 
Sekolah Menengah Pertama, SMA: Sekolah Menengah Atas, 
SMK: Sekolah Menengah Kejuruan 
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 

 
Indonesia memiliki salah 
satu rasio murid guru 
yang paling rendah di 
dunia dan angkanya 
cenderung semakin 
menurun 

 Pada tingkat rasio 20:1 Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan nilai rasio murid 
dan guru (STR) yang paling rendah di seluruh dunia: dimana rata-rata STR dunia pada 
tingkat sekolah dasar adalah 31:1. Pada tingkat sekolah menengah, perbandingannya 
lebih menyolok, dengan rata-rata STR Indonesia pada 12:1 – merupakan rasio paling 
rendah di wilayah Asia bagian timur (Gambar 34).  Selain itu, nilai STR di Indonesia juga 
akan terus menurun, dikarenakan oleh jumlah guru yang meningkat dengan laju yang lebih 
tinggi dibanding jumlah murid di seluruh tingkat pendidikan (Gambar 35).  
 

Rasio murid guru yang 
rendah tampaknya 
merupakan pendorong 
utama ketidakefisienan 
pengeluaran dan tidak 
berkaitan dengan hasil 
yang lebih baik 

 Dengan data pada tingkat sekolah, rasio murid terhadap guru memiliki korelasi yang erat 
dan signifikan dengan pengeluaran per murid, dan pengaruhnya cukup besar. Dengan 
menggunakan data pada tingkat sekolah dengan sampel yang representatif untuk taraf 
nasional pada sekolah dasar, Bank Dunia memperkirakan bahwa peningkatan STR 
sebanyak 5 murid per guru akan menurunkan pengeluaran sebesar sepertiganya 
(Gambar 36). Lebih penting lagi, dengan tingkat distribusi guru yang ada sekarang, STR 
ternyata tidak menunjukkan adanya korelasi dengan hasil-hasil pendidikan - penambahan 
jumlah guru tidak berkaitan dengan peningkatan pembelajaran (Gambar 37). 
 

Mekanisme transfer ke 
daerah yang ada (DAU) 
merupakan penyebab 
utama kelebihan pegawai 

 Lalu, mengapa Indonesia memiliki jumlah guru yang begitu besar? Secara umum hal ini
disebabkan oleh sistem transfer keuangan antar-pemerintah yang ada (lihat IEQ edisi 
bulan September 2011). Walaupun pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 
menggaji para guru, mereka tidak menanggung sebagian besar dari biayanya, karena 
pemerintah pusat membayar gaji pegawai negeri melalui dana yang ditransfer ke daerah-
daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Rumus dari transfer terbesar ini 
memasukkan unsur jumlah pegawai negeri (Alokasi Dasar) yang menciptakan insentif 
negatif dalam hal mendorong terjadinya kelebihan pegawai –daerah yang memiliki jumlah 
pegawai negeri yang lebih besar akan menerima transfer yang lebih besar.
Menghilangkan hubungan antara jumlah pegawai negeri dengan alokasi dasar dapat 
memastikan bahwa jumlah guru yang diterima oleh daerah akan lebih rasional.   Selain 
itu, dengan adanya peran daerah dalam menanggung sebagian biaya tunjangan guru, 
seperti tunjangan fungsional, dan mengingat bahwa daerah juga menanggung sebagian 
beban keuangan yang berkaitan dengan penambahan jumlah guru, maka ini akan 
menjadi pendorong bagi daerah-daerah untuk mengendalikan penerimaan guru. 
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Gambar 36:Hubungan antara Rasio Murid Guru dan 
pengeluaran per murid sangatlah kuat 
(Rasio Murid Guru; pengeluaran per murid, ribuan Rp) 

Gambar 37: STR tidak berkorelasi dengan hasil-hasil 
pendidikan jika rasio murid per guru di bawah aturan 
sebesar 32 
(Nilai ujian bahasa; Rasio Murid Guru) 

Catatan: Garis menunjukkan kecocokan regresi linier 
(koefisien signifikan secara statistik pada tingkat 
signifikansi 1 persen) 
Sumber: Survei Manajemen Sekolah Bank Dunia tahun 2010 

Catatan: Ujian dilakukan pada sampel yang representatif 
dari sekolah dasar negeri di Indonesia. Nilai adalah hingga 
100 dan semakin tinggi nilai menunjukkan prestasi yang 
lebih baik. Garis menunjukkan kecocokan regresi linier 
(koefisien tidak signfikan secara statistik). Sekolah dengan 
lebih dari 32 murid per guru (jumlah maksimum menurut 
peraturan menteri) tidak disertakan (jika disertakan, 
hubungannya menjadi negatif) 
Sumber: Survei Manajemen Sekolah Bank Dunia tahun 2010 

 
Juga terdapat 
peningkatan guru kontrak 
dalam jumlah besar, 
sebagian disebabkan 
oleh besarnya 
kesenjangan dalam 
distribusi guru 

 Selain dari penambahan guru pegawai negeri sipil, jumlah penerimaan guru kontrak baik 
oleh pemerintah daerah ataupun sekolah juga meningkat secara siknifikan. Sebagai 
contoh, sekitar 30 persen dari dana BOS telah digunakan untuk honor guru. Sementara 
bagaimana dampak penerimaan guru-guru tersebut terhadap hasil pembelajaran tidaklah 
jelas, konsekuensi jangka panjang dari tindakan itu terhadap anggaran sangatlah 
memprihatinkan. Ada harapan bahwa suatu hari status para guru kontrak tersebut akan 
diubah menjadi guru pegawai negeri sehingga berhak untuk menerima gaji dan subsidi 
yang lebih tinggi. Ketimpangan yang sangat besar pada distribusi guru pegawai negeri, 
yang ditunjukkan dengan banyaknya sekolah yang sangat kekurangan pegawai 
sementara sekolah lain memiliki STR yang sangat rendah, adalah alasan mengapa 
sekolah-sekolah yang kekurangan pegawai menggunakan dana BOS untuk menerima 
guru kontrak. Sebagian penyebab ketimpangan dalam distribusi guru ini adalah faktor 
geografis: di negara seperti Indonesia umumnya diperkirakan bahwa masalah pegawai 
akan dijumpai pada sekolah-sekolah di lokasi yang terpencil dengan kepadatan penduduk 
yang rendah, akan tetapi, ketimpangan distribusi guru tidak hanya dijumpai pada daerah-
daerah pedesaan yang terpencil – beberapa daerah dan provinsi di pulau Jawa juga 
mengalaminya. 
 
Untuk menangani hal ini, Pemerintah sedang berusaha menempatkan beberapa 
mekanisme untuk meningkatkan pengelolaan guru. Peraturan bersama yang baru-baru ini 
yang ditandatangani oleh 5 kementerian yang terlibat di dalam penerimaan guru akan 
memberikan pedoman pengelolaan guru kepada daerah-daerah tetapi pelaksanaannya 
tidak akan mudah. Pemindahan guru-guru antar sekolah di dalam suatu daerah adalah 
tanggung jawab dari daerah, sehingga walaupun pemindahan itu dapat menimbulkan 
biaya (yang tidak dijelaskan di dalam peraturan tersebut), tetapi pemindahan itu masih 
tetap dapat dilakukan. Yang menjadi masalah adalah pemindahan lintas daerah atau 
lintas provinsi. Analisis awal akan besarnya penempatan ulang yang dibutuhkan untuk 
memastikan alokasi guru yang merata menunjukkan bahwa sekitar 15 persen dari tenaga 
guru harus ditempatkan ulang, dan setidaknya setengah dari penempatan tersebut akan 
dilakukan antar daerah atau provinsi yang berbeda. 
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c. Peningkatan kualitas tenaga pengajar sangatlah penting untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan 

Meningkatkan kualitas 
tenaga pengajar dapat 
berupa peningkatan lebih 
lanjut terhadap proses 
sertifikasi guru… 

 Selain perbaikan berupa distribusi guru, peningkatan hasil-hasil pendidikan juga 
bergantung pada peningkatan kualitas tenaga pengajar. Program sertifikasi guru yang 
diluncurkan pada tahun 2005 ditujuan untuk mengatasi hal tersebut: meningkatkan dan 
mengakui kompetensi dan profesionalisme guru. Walaupun program ini memiliki maksud 
yang baik diawalnya dan dikembangkan dengan baik tetapi pada penerapannya mungkin 
telah memberikan ruang yang kurang efektif dalam proses sertifikasi. Lebih konkritnya, 
“sertifikasi portofolio” memberikan kesempatan bagi guru-guru, yang telah berpengalaman
mengajar selama beberapa tahun tertentu dan yang sebelumnya telah mengikuti 
beberapa program pelatihan atau lokakarya, dapat menerima pembebasan dari 
pemenuhan kewajiban pelatihan sertifikasi lainnya. Walaupun belum terdapat bukti yang 
kuat mengenai dampak dari sertifikasi tersebut, bukti-bukti awal menunjukkan bahwa cara 
ini bukanlah metode sertifikasi yang efektif. Tingkat kelulusan bagi guru-guru tersebut 
mendekati 100 persen. Suatu proses penilaian dan pelatihan yang tepat target, dan
disertai sertifikasi ulang secara berkala atau pengkajian ulang dapat digunakan untuk 
meningkatkan program sertifikasi ini. 
 

…dan perancangan ulang 
dari praktik pengajaran 

 Praktik pengajaran juga perlu dirancang ulang. Suatu penelitian berupa video yang 
dipelopori oleh Bank Dunia7 di tahun 2007 memberikan perbandingan lintas negara 
mengenai perilaku murid dan guru di dalam kelas, termasuk pada waktu ujian komparatif 
TIMMS. Penelitian ini menemukan bahwa metode pengajaran tradisional dengan hafalan 
saja tanpa penalaran, yang sangat umum ditemui di Indonesia, cenderung memiliki 
hubungan yang negatif dengan nilai ujian. Penelitian itu juga menunjukkan hubungan 
yang kuat antara kelas yang disertai dengan keterlibatan murid yang kuat (seperti 
presentasi dan pemecahan masalah serta interaksi guru-murid) dengan nilai yang lebih 
tinggi. Kegiatan persiapan utama, seperti perencanaan pelajaran, juga memiliki hubungan 
yang kuat dan positif dengan hasil-hasil pencapaian para murid.8 
 

Akan tetapi tidak ada 
kebijakan tunggal yang 
dapat meningkatkan 
kualitas guru 

 Pengalaman internasional dalam pengelolaan guru menunjukkan bahwa tidak terdapat 
satu kebijakan tunggal yang dapat meningkatkan kualitas guru. Negara-negara dengan 
peringkat nilai PISA teratas pada tahun 2009 dan 2003, termasuk China, Singapura dan 
Republik Korea, telah menekankan pentingnya peningkatan jaminan kualitas pengajaran, 
termasuk melalui peningkatan kualitas pelatihan awal untuk guru, penarikan calon-calon
guru terbaik ke dunia pendidikan, pemberian program pengembangan profesional yang 
menyeluruh tetapi efektif secara biaya kepada para guru, dan membentuk sistem 
penilaian guru yang mendorong perubahan.9 
 

Selain kualitas guru, juga 
terdapat ruang bagi 
reformasi biaya untuk 
meningkatkan kualitas 
pendidikan… 

 Strategi lainnya yang menunjukkan dampak positif terhadap pembelajaran di negara-
negara lainnya adalah meningkatkan peran sekolah-sekolah dalam mengelola anggaran 
pendidikan, dan meningkatkan partisipasi orangtua di sekolah. Indonesia telah mengambil 
langkah-langkah menuju ke sana, dengan meningkatkan kebebasan di tingkat sekolah 
dan melakukan desentralisasi manajemen pendidikan. Sejak tahun 2005, Indonesia telah 
memiliki program BOS yang memberikan sekolah-sekolah bantuan dengan besaran 
tertentu per murid untuk menutupi biaya operasional, dan telah banyak pemerintah 
daerah memutuskan untuk meningkatkan jumlah dana yang ditransfer ke sekolah melalui 
dana hibah daerah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). 
 
  

                                                                  
7  Bank Dunia (2010) , Inside Indonesia’s mathematics classrooms: a TIMSS video study of 
teaching practices and student achievement. 

8  Bank Dunia (2010), Transforming Indonesia’s teaching force. 
9  Bank Dunia (2011), Systems Assessment and Benchmarking for Education Results (SABER): What 

are the Different Profiles of Successful Teacher Policy Systems? 
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…seperti kebebasan dan 
pendanaan yang lebih 
besar ke sekolah-sekolah 

 Reformasi-reformasi tersebut terlihat cukup menjanjikan. Dana BOSDA cenderung 
digunakan untuk murid dan materi pendidikan dan ditemukan ada kaitannya dengan hasil-
hasil pembelajaran yang lebih baik (Gambar 38). Apakah itu hanya berupa penambahan 
dana yang bebas dikelola yang akhirnya menyebabkan hasil-hasil yang lebih baik atau 
gabungan dari dana tersebut dan keterlibatan pemerintah daerah yang lebih kuat dalam 
mendukung sekolah-sekolah tersebut. Namun, program BOSDA ini telah menunjukkan 
hubungan yang positif dengan hasil-hasil pendidikan (Gambar 39). Hal ini menunjukkan 
bahwa jenis program tersebut harus didukung dikemudian hari, mungkin melalui transfer 
berbasis prestasi atau skema hibah yang serupa yang memberikan insentif kepada 
daerah untuk memberikan dana kepada sekolah yang disertai juga dengan peningkatan 
akuntabilitas. 
 

Gambar 38: Anggaran yang bebas dikelola pada tingkat 
sekolah berkaitan dengan nilai ujian murid yang lebih tinggi
(Nilai ujian bahasa; anggaran sekolah non-gaji per murid, 
Rp, sesuai skala) 

Gambar 39: Murid-murid yang bersekolah di sekolah dengan 
BOSDA berprestasi lebih baik (bahkan jika faktor-faktor lain
tidak berubah) 
(Nilai ujian matematika dan bahasa hingga 100) 

 

Sumber: Survei Manajemen Sekolah Bank Dunia, 2010 Catatan: Perbedaan prestasi antara sekolah dengan BOSDA 
dan tidak ada BOSDA adalah cukup signifikan pada tingkat 
siknifikansi sebesar 1 persen 
Sumber: Survei Manajemen Sekolah Bank Dunia, 2010

 
Terus meningkatkan 
akses kepada para murid, 
terutama pada tingkat 
menengah dan tinggi, 
akan membutuhkan 
penekanan ulang pada 
alokasi pengeluaran dan 
peningkatan efisiensinya 

 Pendidikan menengah atas dan tinggi juga harusnya mendapat bagian yang lebih besar 
lagi dari sumberdaya pendidikan. Pembangunan ruang kelas yang lebih banyak 
diperlukan oleh sekolah menengah atas. Pemberian beasiswa kepada siswa miskin 
hanya sebesar 1 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2009 dan program dana 
bantuan yang ada (Bantuan Siswa Miskin, BSM) tidak dapat menutupi secara penuh 
biaya pendidikan para siswa miskin tersebut dan belum memberikan insentif yang tepat 
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Mengingat bahwa pengeluaran 
publik untuk sektor pendidikan telah meningkat cukup besar dan adanya tekanan yang 
makin mendesak kepada pemerintah untuk memberikan lebih banyak sumberdaya 
kepada sektor-sektor lain yang sekarang masih kekurangan pendanaan, termasuk 
program infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial, tampaknya anggaran pendidikan 
tidak akan bertumbuh pada laju yang sama untuk dekade berikutnya. Sangatlah penting 
bagi Indonesia saat ini untuk melakukan penilaian akan kualitas dan efisiensi 
pengeluarannya di bidang  pendidikan untuk dapat menciptakan ruang bagi  kebijakan 
dan program-program yang membawa dampak yang positif terhadap kualitas pendidikan. 
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Indonesia telah siap 
untuk suatu lompatan 
kualitatif pada sektor 
pendidikan, sekarang 
adalah waktunya untuk 
mewujudkan komitmen 
yang kuat terhadap 
pendidikan dengan 
kualitas yang lebih tinggi 

 Indonesia telah membuat komitmen yang penting dalam hal meningkatkan kesempatan 
pendidikan dan telah melaksanakan beberapa reformasi penting untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan. Tetapi belum semua pekerjaan selesai. Walaupun jangkauan 
terhadap pendidikan telah meningkat signifikan, tetapi ketersediaan pendidikan tinggi 
masih rendah, dan bahkan pada tingkat sekolah menengah atas para murid yang miskin 
dan yang berada di lokasi terpencil masih sulitam mendapatkan pendidikan. Kualitas juga 
merupakan hal yang memprihatinkan, dan harus menjadi prioritas berikutnya. Dengan 
besarnya sumberdaya yang telah ditetapkan bagi pendidikan, sebagian besar reformasi 
yang akan meningkatkan kualitas pendidikan tersebut sebenarnya tidak akan menambah 
biaya: dengan mengaitkan lebih baik lagi belanja yang disertai dengan kebebasan
pengelolaan dengan pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas, dana yang 
telah ada ini akan mencapai hasil yang lebih baik lagi. Hal yang lain, seperti 
meningkatkan jumlah beasiswa atau pendidikan menengah atas, jelas akan 
membutuhkan sumberdaya. Untuk hal ini, mengurangi alokasi sumberdaya yang ada
akan menjadi hal yang penting, dan kunci dalam hal ini adalah peningkatan manajemen 
guru. Ketidakefisienan dalam jumlah dan alokasi guru yang ada saat ini adalah akibat dari 
kebijakan yang selama bertahun-tahun telah memberikan insentif kepada penerimaan 
guru dan menghambat manajemen guru yang cermat di daerah. Langkah-langkah yang 
penting sedang diambil untuk memperbaiki kebijakan tersebut, dan keberhasilannya akan 
sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia mengambil langkah lebih lanjut
menuju pendidikan berkualitas tinggi yang menyiapkan negaranya untuk menjawab 
tantangan ekonomi dan pembangunan dimasa yang akan datang. 
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3. Kesetaraan Gender adalah ekonomi yang cerdas 

Seperti negara lain di 
wilayah Asia Timur dan 
Pasifik (EAP), 
pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang kuat 
memiliki keterkaitan 
dengan penurunan 
kesenjangan gender pada 
berbagai bidang 

 Indonesia dan negara-negara lain di 
wilayah Asia Timur dan Pasifik (EAP), 
telah mengalami tranformasi struktural, 
pengurangan kemiskinan dan 
pertumbuhan ekonomi yang signifikan 
pada beberapa dekade terakhir. 
Pergeseran dari sektor pertanian ke 
manufaktur dan jasa telah mendorong 
pertumbuhan dan penurunan 
kemiskinan secara signifikan; 
pertumbuhan di wilayah tersebut 
meningkat sebesar rata-rata 7 persen 
antara tahun 2000 dan 2008, lebih cepat 
dari wilayah negara berkembang yang 
lain. Pertumbuhan yang tinggi dan 
berkelanjutan dapat dilihat dari tingkat 
standar hidup yang lebih tinggi bagi 
sebagian besar penduduk di wilayah 
tersebut; tingkat kemiskinan yang paling 
rendah – lapisan penduduk yang hidup 
dengan pengeluaran kurang dari 1,25 
dolar Amerika per hari (diukur dengan 
keseimbangan daya beli atau 
purchasing power parity/PPP) – di 
wilayah EAP telah turun lebih dari 50 
persen sejak tahun 1990 dan frekuensi 
kejadian/insiden-nya turun dari yang 
paling tinggi menjadi yang paling rendah 
di dunia (Gambar 40). Tren pertumbuhan, perubahan struktur dan pengentasan 
kemiskinan tersebut, di Indonesia dan negara-negara lain di wilayah EAP, ditandai 
dengan kemajuan yang berarti menuju kesetaraan gender pada beberapa bidang kunci, 
utamanya pendidikan dan kesehatan. 

Gambar 40: Asia Timur dan Pasifik mencatat 
tingkat penurunan kemiskinan secara historis 
(Rasio penghitungan kemiskinan konsumsi 
harian rumah tangga per kapita di bawah PPP 
1,25 dolar Amerika, menurut wilayah) 

Catatan: EAP – Asia Timur dan Pasifik; ECA –
Eropa dan Asia Tengah; LAC –Amerika Latin 
dan Karibia; MNA – Timur Tengah dan Afrika 
Utara; SAR – Asia Selatan; SSA – Afrika Sub-
Sahara 
Sumber: PovcalNet Bank Dunia 

 
Tetapi pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi 
belum cukup untuk 
mencapai kesetaraan 
gender secara 
keseluruhan 

 Akan tetapi terdapat sejumlah dimensi dimana ketidaksetaraan gender lebih alot untuk 
dikurangi, dan tren-tren tersebut di atas belumlah cukup untuk mengatasi ketimpangan 
gender yang terus bertahan. Dibanding laki-laki, perempuan masih memiliki akses yang 
lebih terbatas terhadap berbagai jasa dan aset yang produktif, termasuk tanah, modal 
pendanaan, jasa penyuluhan pertanian dan teknologi informasi yang baru. Masih terdapat 
segregasi gender dalam kesempatan kerja di berbagai jenis pekerjaan dan industri. 
Akibatnya, kaum perempuan lebih sedikit kemungkinannya untuk bekerja di sektor formal 
dibanding laki-laki serta lebih besar kemungkinannya untuk bekerja dengan jabatan atau 
pada perusahaan dengan renumerasi yang buruk. Meskipun jurang perbedaan 
pendidikan telah menutup, perempuan masih terus berpenghasilan lebih rendah dari laki-
laki untuk jabatan yang sama. Selain itu, para perempuan di negara-negara di wilayah 
Asia Timur dan Pasifik masih lebih lemah dibanding laki-laki dalam hal suara dan 
pengaruh  dalam pengambilan keputusan di rumah tangga, sektor swasta, masyarakat 
maupun dunia politik. Mereka juga rentan terhadap kekerasan, yang seringkali 
disebabkan oleh pasangannya. 
 

Menuju kesetaraan gender 
dengan sendirinya 
merupakan suatu tujuan 
pembangunan dan juga 
ekonomi yang cerdas, 
yang memiliki potensi 
untuk meningkatkan 
produktivitas ekonomi per 
pekerja di Indonesia 
hingga sebesar 14 persen 

 Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan sendirinya merupakan 
tujuan pembangunan. Selain itu, semakin banyak dijumpai tulisan empiris dari seluruh 
dunia yang menunjukkan bahwa upaya mendorong kesetaraan gender adalah 
merupakan kebijakan pembangunan yang baik – atau seperti dinyatakan pada Laporan 
Pembangunan Dunia (World Development Report/WDR) Bank Dunia tahun 2012 bahwa, 
“Kesetaraan gender... adalah ekonomi yang cerdas.” Dukungan kepada kesetaraan 
gender dalam akses terhadap sumberdaya yang produktif dan kesempatan ekonomi 
dapat mendorong produktivitas ekonomi yang lebih tinggi yang bermanfaat bagi 
perempuan dan laki-laki. Jika masyarakat Indonesia mengalokasikan sumberdaya 
manusia berdasarkan kemampuan dan keahlian, dan bukan berdasarkan gender, 
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produktivitas per pekerja dapat meningkat hingga 14 persen yang juga disertai dengan 
berbagai implikasi penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.10

Peningkatan produktivitas di seluruh negara di wilayah EAP bervariasi dari 7 hingga 18 
persen. Dukungan kepada kesetaraan gender juga merupakan investasi bagi generasi 
berikutnya. Ibu yang lebih sehat dengan pendidikan yang lebih baik akan memiliki anak-
anak yang lebih sehat dengan pendidikan yang lebih tinggi pula; aset dan tingkat 
penghasilan perempuan yang lebih besar juga akan mendorong investasi yang lebih 
besar pada anak-anaknya. Pengaruhnya berawal dari sebelum kelahiran anak dan 
bersifat tahan lama, yang akan berkontribusi pada peningkatan prospek ekonomi bagi 
generasi berikutnya. Dukungan terhadap kesetaraan gender dalam hal suara dan 
pengaruh di dalam masyarakat akan mendorong tidak hanya kepada representasi tetapi 
juga kepada pengambilan keputusan pembangunan dengan kualitas yang lebih baik. 
Ketika lebih banyak perempuan turut serta di dalam pengambilan keputusan, keputusan-
keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan sudut pandang laki-laki dan perempuan
secara lebih baik. Bukti-bukti terakhir menunjukkan bahwa peningkatan peran 
perempuan di dalam pemerintahan memperbaiki tingkat pengadaan barang publik. 

 
Perkembangan terakhir  
dan tantangan dalam 
pencapaian kesetaraan 
gender terstruktur di 
sekitar  isu  kapasitas 
sumber daya, 
kesempatan ekonomi, 
dan kapasitas untuk 
bertindak dan 
menentukan 

 Mengambil dari laporan pendamping WDR Bank Dunia untuk tahun 2012 berjudul
‘Menuju Kesetaraan Gender di Asia Timur dan Pasifik’ (Toward Gender Equality in East 
Asia and the Pacific) yang akan segera terbit, bagian ini mengulas berbagai kemajuan 
yang dicapai Indonesia dan tantangan-tantangan pencapaian kesetaraan gender yang 
masih bertahan di dalam kapasitas sumber daya/endowment (sumber daya manusia dan 
sumber daya produktif seperti pendidikan, kesehatan dan aset-aset produktif, termasuk 
tanah dan kredit), kesempatan ekonomi (partisipasi dalam ekonomi dan hasilnya) dan 
kapasitas untuk bertindak dan menentukan/agency (suara perempuan dan pengaruhnya). 

a. Kesetaraan gender dalam kapasitas sumber daya (endowment) telah mencatat 
kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat beberapa kesenjangan 

Sementara disparitas 
gender dalam partisipasi 
sekolah hampir tidak ada, 
kesenjangan gender 
dalam  kualitas 
pendidikan dan pilihan 
jurusan akademis masih 
bertahan 

 Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai pendidikan, ada 
keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Indonesia, dan di
keseluruhan wilayah EAP,  dengan peningkatan dan pengurangan kesenjangan secara 
cepat pada partisipasi sekolah, untuk seluruh tingkat pendidikan (Gambar 41). Beberapa 
negara di wilayah tersebut, termasuk Indonesia pada tingkat pendidikan dasar, kini 
bahkan mencatat pembalikan arah dalam ketimpangan gender, dengan lebih banyaknya 
murid perempuan dibanding laki-laki di sekolah. Juga terdapat indikasi perbedaan aliran 
pendidikan berdasar gender, yang turut berkontribusi terhadap ketimpangan yang terus 
bertahan antar laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap kesempatan ekonomi. Data 
dari Indonesia, Thailand dan Vietnam mengindikasikan bahwa bidang teknik dan hukum 
sangat didominasi oleh laki-laki sementara bidang pendidikan, kesehatan dan administrasi 
usaha didominasi oleh perempuan.11 Nilai tes TIMSS dan PISA dari Indonesia, Malaysia, 
Filipina dan Thailand menunjukkan tidak adanya perbedaan yang sistematis antara laki-
laki dan perempuan dalam nilai matematika dan sains (Gambar 42). Selain itu, konsisten 
dengan temuan global, para perempuan di Asia Timur melampaui laki-laki dalam tugas-
tugas membaca (Schleicher, 2008). Norma-norma dan harapan yang berbeda bagi laki-
laki dan perempuan, termasuk yang ditanamkan sejak usia muda melalui kurikulum 
sekolah, tampaknya akan  mempengaruhi preferensi berdasar gender dan, dengan 
demikian, mempengaruhi pilihan jurusan pendidikan.  
 

                                                                  
10 Perkiraan-perkiraan ini diambil dari laporan Bank Dunia tahun 2012 yang akan diterbitkan dengan 
judul Toward Gender Equality in East Asia and the Pacific, Laporan Pendamping Regional untuk 
WDR 2012. Laporan WDR 2012 dapat dilihat pada tautan http://wwwr.worldbank.org/wdr2012. Angka 
perkiraan untuk Indonesia diambil dari D. Cuberes dan M. Teignier Baqué (2011), “Ketidakadilan 
Gender dan Pertumbuhan Ekonomi” Tulisan pendukung untuk WDR 2012. 

11 Di negara-negara OECD, laki-laki akan lebih banyak dijumpai pada lulusan jurusan matematika dan 
ilmu komputer dibanding perempuan dan hasil ujian matematikanya juga melampaui perempuan 
(Schleicher, A., 2008 “Student Learning Outcomes in Mathematics from a Gender Perspective : What 
does the International PISA Assessment Tell us?” In M. Tembon and L. Fort, eds, Girls’ Education in 
the 21st Century). 
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Gambar 41: Tidak ada kesenjangan pendaftaran murid bagi 
pendidikan tersier … 
(Rasio pendaftaran murid perempuan terhadap laki-laki pada 
sekolah tersier) 

Gambar 42: … dan tidak ada perbedaan sistematis antara 
nilai ujian matematika dan sains antara perempuan dan laki-
laki 
(Rasio prestasi perempuan terhadap laki-laki) 

Catatan: Data tahun 2008 atau 2009, kecuali: Fiji 2005, Papua 
New Guinea 1999, Tonga 2004, dan Vanuatu 2004 
Sumber: Global Education Digest 2009 dan 2011, UNESCO 
Institute for Statistics 

Catatan: Data terbaru adalah tahun 2003 untuk Filipina dan 
2007 bagi negara lainnya. Filipina bukan peserta PISA. Data 
PISA Malaysia tahun 2010 belum tersedia secara online 
Sumber: Skala matematika dan sains untuk kelas 8 dari 
TIMSS. Skala membaca adalah dari PISA, tahun 2009 

 
Angka kematian ibu 
melahirkandi Indonesia 
masih tetap tinggi 
dibanding negara lain di 
EAP dengan tingkat 
pembangunan yang 
setara  

 Walaupun tingkat kematian 
ibu melahirkan menurun 
seiring dengan 
meningkatnya pendapatan 
(Gambar 43), di Indonesia 
tingkat kematian ibu 
melahirkan masih tetap tinggi 
dibandingkan dengan 
negara-negara lain di 
wilayah EAP dan dunia 
secara keseluruhan dengan 
tingkat pembangunan yang 
setara,12 proses dalam 
menurunkan tingkat 
kematian ibu melahirkan juga 
berjalan dengan lambat. 
Tingkat kematian ibu (AKI) 
melahirkan di Indonesia 
sama tingginya dengan 
negara tetangganya yang 
berpendapatan lebih rendah, 
seperti Kamboja. Analisis 
terbaru dari Bank Dunia 
menemukan bahwa 
pendekatan yang kini 
dilakukan di Indonesia, yang menekankan kepada penggunaan bidan untuk persalinan 
dan intervensi berbasis masyarakat, tidak menunjukkan dampak sebagaimana yang 
diharapkan.13 Puskesmas dan rumah sakit, yang merupakan elemen utama dalam sistem 
rujukan untuk komplikasi darurat, juga tidak bekerja pada tingkat yang optimal. Terus 
berlanjutnya penggunaan tenaga persalinan tradisional dan persalinan di rumah adalah 

Gambar 43: Kematian ibu melahirkan di Indonesia, dengan 
tingkat pendapatan saat ini, tinggi. 
(Rasio kematian ibu melahirkan(AKI) per 100.000 kelahiran 
hidup; PDB per kapita, dalam logaritma) 

Catatan: Data adalah tahun 2008. Rasio kematian persalinan 
adalah model perkiraan 
Sumber: World Health Organization dan WDI 2011 

                                                                  
12  Bank Dunia (2011), Defining Gender in the 21st Century: Talking with Women and Men around 
the World, A Multi-Country Qualitative Study of Gender and Economic Choice. 

13  Bank Dunia (2010a), Indonesia Maternal Health Assessment: and Then She Died.  
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bagian dari beberapa faktor pendukung tingginya tingkat kematian ibu di Indonesia. 
Memahami risiko yang berkaitan dengan persalinan di rumah, Pemerintah pada dua tahun 
terakhir telah mencoba mencegah persalinan di rumah dan mendorong persalinan di 
fasilitas atau lembaga kesehatan, termasuk melalui program yang membebaskan biaya 
persalinan di beberapa Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki Nota 
Kesepahaman dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. 
 

Disparitas gender dalam 
akses dan kontrol 
terhadap  aset produktif, 
seperti tanah dan modal, 
telah meluas di Indonesia 
dan di seluruh dunia dan 
tetap merupakan  
masalah  di tengah  
perkembangan ekonomi 
dan pertumbuhan yang 
signifikan   

 Di kebanyakan negara, perempuan tetap kurang berpeluang untuk memiliki tanah (atau 
memiliki sertifikat tanah yang resmi) dibanding laki-laki. Selain itu, data dari Indonesia dan 
juga China, Laos, Mongolia, Timor-Leste dan Vietnam menunjukkan bahwa ketika 
perempuan – atau lebih jelasnya rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan – betul-
betul memiliki tanah, maka pada umumnya luas tanahnya akan lebih kecil. Penelitian 
terbaru akan kepemilikan tanah oleh perempuan di Aceh pasca tsunami juga menemukan 
bahwa tanah yang dimiliki oleh perempuan berukuran jauh lebih kecil dibanding laki-laki.14

Akses perempuan terhadap modal biasanya juga lebih kecil dibanding laki-laki; hal ini 
disertai juga dengan lebih buruknya akses perempuan terhadap tanah, yang merupakan 
sumber agunan yang baik. Di antara usaha-usaha mikro dan kecil di Indonesia, 
perusahaan yang dipimpin oleh laki-laki maupun perempuan menyatakan bahwa akses 
terhadap pendanaan merupakan  kendala usaha yang paling signifikan, dengan jumlah 
perusahaan yang dikepalai oleh perempuan yang melaporkan hal ini sebagai kendala 
sedikit lebih tinggi dibanding perusahaan yang dikepalai oleh laki-laki (masing-masing 
sebesar 30 persen dan 25 persen).  

a. Dalam kesempatan ekonomi, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan telah 
meningkat tetapi masih tertinggal dari negara-negara lain di wilayah EAP 

Tingkat partisipasi tenaga 
kerja perempuan 
Indonesia lebih rendah di 
banding tingkat 
partisipasi tenaga kerja 
perempuan di wilayah 
EAP dan perempuan 
umumnya dijumpai pada 
sektor informal serta 
merupakan mayoritas 
dari TKI tanpa 
keterampilan 

 Sementara tingkat partisipasi 
tenaga kerja perempuan 
Indonesia telah meningkat 
dari sekitar 45 persen di 
tahun 1980 menjadi sekitar 
55 persen di tahun 2008 
(Gambar 44), tingkatan itu 
masih berada di bawah rata-
rata industri untuk wilayah 
tersebut yaitu sebesar 70 
persen (meskipun tingkat itu 
setara dengan rata-rata 
dunia untuk tingkat 
pendapatan yang dimiliki 
Indonesia). Di Indonesia, 
kaum perempuan paling 
umum dijumpai pada sektor 
informal dan merupakan 
mayoritas dari TKI yang tidak 
terampil. Partisipasi 
perempuan di bidang 
pertanian dan industri hampir sama antara tahun 1980 dan 2007. Sebagian besar 
peningkatan disebabkan oleh masuknya perempuan ke sektor jasa. Sebagai 
perbandingan, Sebagai contoh, data dari survey tahun 2009 menunjukkan bahwa lebih 
dari separuh dari tenaga kerja perempuan di Indonesia adalah di sektor perdagangan, 
dibanding dengan hanya lebih dari sepertempat tenaga kerja laki-laki. Selain itu, pekerja 
perempuan juga lebih berkemungkinan untuk bekerja di sektor pendidikan, kesehatan dan 
sosial.  

Gambar 44: Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
Indonesia lebih rendah dari rata-rata wilayah EAP sebesar 
70 persen 
(Partisipasi angkatan kerja perempuan di tahun 2008) 

Sumber: WDI 2010, Statistik Gender, Bank Dunia 

                                                                  
14 Bank Dunia (2010), Indonesia - Reconstruction of Aceh Land Administration System Project.  Bukti-
bukti dari daerah lain di Indonesia menunjukkan bahwa pola kepemilikan tanah, sesuai gender, dapat 
berbeda bergantung kepada norma dan kebiasaan setempat. Pada daerah matrilineal di Sumatra 
Barat, sebagai contoh, pada waktu pernikahan, suami umumnya memiliki lebih banyak tanah hutan 
dibanding istrinya, sementara istri umumnya memiliki lebih banyak tanah sawah (Quisumbing, A.R., 
and J. Maluccio. 2003, “Resources at Marriage and Intra-household Allocation: Evidence from 
Bangladesh, Ethiopia, Indonesia, and South Africa”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65, 
pp. 283-327). 
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Tingkat pendapatan 
perempuan cenderung 
lebih rendah di seluruh 
wilayah, termasuk di 
Indonesia, dengan 
perusahaan yang 
dipimpin perempuan juga 
cenderung lebih kecil dan 
tidak tetap 

 Perempuan masih menerima upah yang lebih kecil dibanding laki-laki pada seluruh sektor 
di Indonesia dan pada seluruh negara di wilayah tersebut. Sektor pemerintah 
menunjukkan pemerataan yang paling tinggi, tetapi sektor jasa, industri dan pertanian di 
Indonesia memiliki kesenjangan upah yang paling tinggi di wilayah EAP (Gambar 45). 
Keragaman sosio-ekonomi yang penting di Indonesia adalah bahwa perempuan
perkotaan yang berpendidikan memiliki upah yang lebih tinggi dari laki-laki dengan 
pendidikan yang sama, sementara perempuan pada bagian paling bawah dari distribusi 
upah (mereka dengan tingkat pendidikan yang paling rendah) menghadapi kesenjangan 
penghasilan yang terbesar.15 Survei perusahaan juga menunjukkan bahwa, di dalam 
perusahaan yang sama, perempuan memiliki kemungkinan menjadi tenaga tidak tetap 
yang lebih besar dibanding laki-laki – sekitar 25 persen dan 17,5 persen pekerja 
perempuan di perusahaan eksportir dan non-eksportir, dibanding dengan kurang dari 10 
persen pekerja laki-laki, adalah dengan kontrak non-permanen di Indonesia.16  
 
Perusahaan-perusahaan yang dikepalai oleh perempuan di wilayah EAP cenderung 
berukuran lebih kecil dan bersifat lebih tidak tetap dibanding perusahaan yang dipimpin
oleh laki-laki, beroperasi di sektor informal, baik berupa industri rumahan atau beroperasi 
pada lokasi yang non-permanen. Walaupun perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh 
perempuan tidak dengan 
sendirinya bersifat kurang 
produktif, mereka cenderung 
kurang bermodal dan 
beroperasi pada sektor-
sektor yang kurang memberi 
penghasilan. Sebagai 
contoh, Survei Kehidupan 
Keluarga di Indonesia 
menunjukkan bahwa 
perusahaan yang dipimpin 
oleh perempuan relatif lebih 
memiliki kemungkinan untuk 
berada di sektor pangan, 
ritel dan produksi garmen –
sektor-sektor yang paling 
tidak padat modal dan tidak 
produktif – sementara 
perusahaan-perusahaan 
yang dipimpin oleh laki-laki 
memiliki kemungkinan yang 
lebih besar untuk berada 
pada bidang transportasi – 
bagian dari sektor yang paling padat modal dengan tingkat produktivitas yang paling 
tinggi. 

Gambar 45: Perempuan masih berpendapatan lebih rendah
dari laki-laki pada seluruh sektor, tetapi dengan perbedaan 
yang lebih kecil pada bidang pemerintahan 
(Rasio upah perempuan terhadap laki-laki) 

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia menggunakan Survei 
Rumah Tangga, tahun 2006-2011 

b. Suara dan pengaruh perempuan dapat diperkuat pada ranah pribadi dan publik 

Perempuan masih 
memiliki tantangan dalam 
bersuara dan 
mempengaruhi 
pengambilan keputusan 
di rumah dan masyarakat 

 Kapasitas untuk melakukan dan mempengaruhi perubahan/Agency – yaitu suara dan 
pengaruh perempuan – dapat diamati melalui dua dimensi utama. Yang pertama adalah 
kemampuan laki-laki dan perempuan untuk membuat keputusan yang berhubungan 
dengan diri mereka dan rumah tangga mereka. Hal ini dapat terlihat melalui kendali atas 
pendapatan mereka sendiri, kebebasan untuk berpergian tanpa ijin dari suami, dan 
perbedaan dalam jumlah anak yang diinginkan dan yang sesungguhnya. Yang kedua 
adalah kemampuan laki-laki dan perempuan untuk membuat keputusan dan diwakili di 
dalam lingkaran politis dan ekonomi. Hal ini umumnya diperkirakan melalui tindakan para 
perempuan dalam ranah publik seperti kursi dewan perwakilan yang diduduki oleh 
perempuan. Sementara telah terdapat beberapa kemajuan dalam peningkatan suara 
perempuan sejalan dengan pembangunan, masih terdapat pekerjaan yang harus 
dilakukan dalam memperkuat suara perempuan dalam lingkaran pemerintah dan swasta. 
 

                                                                  
15 Bank Dunia (2011). Indonesia Job Report: Towards Better Jobs and Security for All. 
16 Perkiraan staf Bank Dunia menggunakan Survei Perusahaan, 2006-2011. 
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Beberapa indikator 
menunjukkan bahwa 
suara kaum perempuan 
dalam pengambilan 
keputusan pribadi dan 
rumah tangga relatif 
seimbang di Indonesia 

 Perempuan di Indonesia memiliki kendali yang relatif bagus atas pendapatan mereka 
sendiri, dibandingkan dengan beberapa negara di wilayah EAP, termasuk negara-negara 
kepulauan di Pasifik, Filipina dan Timor-Leste (Gambar 46). Pengaruh yang lebih besar 
dalam keputusan pribadi dan rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 
termasuk peningkatan pendidikan  dan akses terhadap kesempatan ekonomi dari para 
perempuan. Secara keseluruhan wilayah Asia Timur dan Pasifik, dan Indonesia 
khususnya, menunjukkan performansi yang baik pada beberapa indikator kemandirian 
perempuan seperti kontrol atas belanja rumah tangga dan perjalanan. 
 

Gambar 46: Kekuatan suara perempuan secara pribadi dan 
di dalam rumah tangga relatif tinggi… 
(Kendali istri atas penghasilan sendiri, persen dari sampel) 

Gambar 47: …tetapi tetap lemah di ranah publik  
(Bagian kursi dewan perwakilan yang diduduki oleh 
perempuan per bulan Desember 2011, persen) 

Catatan: Istri termasuk perempuan yang menikah usia 15-49 
tahun yang menerima upah dari pekerjaan 
Sumber: Survei Demografis dan Kesehatan, berbagai tahun 

Sumber: Inter-Parliamentary Union www.ipu.org 

 
Suara perempuan dalam 
ranah publik – seperti 
diukur dengan perwakilan 
politis – tetaplah lemah 

 Perempuan tetap memiliki tingkat perwakilan yang rendah dalam ranah politik, baik pada 
tingkat daerah maupun nasional. Sebagai contoh, jumlah perempuan pada parlemen 
nasional di seluruh dunia hanyalah sedikit di atas 19 persen (Gambar 47). Anggota 
parlemen perempuan di negara-negara Asia Timur dan Pasifik sedikit lebih rendah pada 
kisaran 18 persen di tahun 2011, angka yang relatif tidak berubah sejak tahun 1990. Hal 
ini berbeda dengan wilayah-wilayah yang sedang berkembang lainnya, dengan tingkat 
perwakilan oleh perempuan yang cenderung meningkat, setidaknya sejak tahun 2000.17

Pada tahun 2009 di Indonesia, 18 persen kursi di parlemen diduduki oleh perempuan, 
setara dengan rata-rata wilayah dan meningkat dari 13 persen di tahun 2004. Kaum 
perempuan juga tidak banyak ditemukan pada tingkat eselon atas dalam pemerintahan. 
Selain itu, desentralisasi di Indonesia, yang seharusnya memberikan lebih banyak 
kesempatan bagi perempuan, menumbuhkan peraturan perundangan daerah yang 
diskriminatif. Kebijakan pemerintah daerah yang diskriminatif terhadap perempuan
meningkat dari 154 di tahun 2009 menjadi 189 di tahun 2010.18 
 
  

                                                                  
17  Di wilayah Eropa dan Asia Tengah, wakil perempuan pada perwakilan nasional turun secara drastis 
dengan pecahnya Uni Soviet, walaupun kemudian meningkat lagi antara tahun 2000 dan 2008.  

18 Komnas Perempuan, Teror dan Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Kehilangan Kendali. 
Suatu Catatan tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2010, Maret 2011, edisi revisi. 
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Kekerasan berbasis 
gender – di sini 
didefinisikan sebagai 
perampasan berlebihan 
atas kapasitas 
perempuan untuk 
bertindak dan 
menentukan– tetap 
bertahan di wilayah EAP 

 Tingkat kekerasan gender di wilayah EAP tetap tinggi. Prevalensinya mencerminkan 
berbagai karakteristik termsuk norma-norma sosial, sosio-ekonomi dari korban dan 
pelakunya, tingkat perlindungan hukum atas kekerasan terhadap perempuan dan akses 
perempuan terhadap keadilan. Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa 
bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling umum terjadi di Indonesia adalah 
kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh suami.19 Sementara 
faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan gender beragam dan bersifat 
kompleks, fenomena tersebut diperberat dengan tidak cukupnya perlindungan hukum di 
banyak negara di EAP. Dalam konteks ini, sudah sepantasnya untuk mencatat bahwa 
Indonesia telah meletakkan beberapa perangkat legal dan insitutional untuk menjawab 
permasalahan kekerasan rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir. 

c. Bidang-bidang untuk prioritas tindakan 

Beberapa area prioritas 
bagi Indonesia bisa 
menurunkan 
penumpukan masalah 
berbasis gender di 
pendidikan dan pasar 
tenaga kerja, di samping 
mendukung aksi 
penguatan di ranah 
publik 

 Tinjauan singkat atas kesetaraan gender menurut indikator-indikator kapasitas sumber 
daya, kesempatan dan kapasitas untuk bertindak dan menentukan ini menunjuk kepada 
sejumlah area untuk peningkatan di Indonesia. Sebagai contoh, dengan tidak adanya lagi 
ketimpangan gender dalam pendidikan, sistem pendidikan Indonesia dapat 
berkonsentrasi pada mengatasi steretotipe gender dalam kurikulum dan menurunkan 
aliran gender (“gender streaming”) di pendidikan. Pada bidang kesehatan, tingkat 
kematian ibu harus diberi perhatian yang kuat melalui pengelolaan kelembagaan layanan 
kehamilan dan persalinan yang lebih baik. Kesenjangan di pasar tenaga kerja dapat 
ditangani dengan tindakan positif untuk menghilangkan diskriminasi seperti penegakan 
hukum yang berkaitan dengan kesetaraan kesempatan kerja. Kerangka hukum dan 
peraturan bagi kesetaraan gender dalam dunia kerja harus dilaksanakan. Suara dan 
pengaruh perempuan, terutama dalam ranah politik, masih merupakan tantangan di
tengah pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah khusus untuk memperkuat kapasitas 
perempuan dala melakukan dan memberi pengaruh terhadap perubahan perlu dilakukan
seperti berbagai kebijakan untuk aksi-aksi afirmatif bagi perwakilan perempuan di 
parlemen. 
 

                                                                  
19 Lihat penelitian di atas oleh Komnas Perempuan. 
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LAMPIRAN: GAMBARAN EKONOMI INDONESIA 
Lampiran gambar 1: Pertumbuhan PDB  
(persen pertumbuhan, triwulanan dan tahunan) 

Lampiran gambar 2: Kontribusi pengeluaran terhadap PDB 
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan, penyesuaian musiman)

*Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw  sejak Q4 2005 
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia 

Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia 

Lampiran gambar 3: Kontribusi sektor terhadap PDB  
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan, penyesuaian musiman 

Lampiran gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil 
(bulanan, unit) 

Sumber: BPS melalui CEIC Sumber: CEIC 
Lampiran gambar 5: Indikator konsumen 
(indeks) 

Lampiran gambar 6: Indikator kegiatan industri 
(pertumbuhan tahun-ke-tahun) 

Source: BI via CEIC Source: CEIC 
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Lampiran gambar 7: Aliran perdagangan riil   
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan) 

Lampiran gambar 8: Neraca pembayaran 
(miliar USD) 

Sumber: BPS (Neraca Nasional) dan Bank Dunia Sumber: BI dan Bank Dunia 
Lampiran gambar 9: Neraca perdagangan 
(miliar USD) 

Lampiran gambar 10: Cadangan devisa dan modal asing  
(miliar USD) 

Sumber: BPS dan Bank Dunia Sumber: BI dan Bank Dunia 
Lampiran gambar 11: Term of trade dan implisit ekspor-
impor berdasarkan “chained Fisher-Price indices” 
(indeks 2000=100) 

Lampiran gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter   
(pertumbuhan bulan-ke-bulan & tahun-ke-tahun) 

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

Lampiran gambar 14: Tingkat inflasi negara tetangga 
(pertumbuhan tahun-ke-tahun, Februari 2012 

Sumber: BPS dan Bank Dunia  *January merupakan data terkini 
Sumber: National statistik melalui CEIC, dan BPS 

Lampiran gambar 15: Harga beras domestik dan 
internasional 
(Rupiah per kg) 

Lampiran gambar 16: Tingkat kemiskinan dan 
pengangguran 
(data tahunan, persen) 

Note: Titik-titik adalah harga beras Thailand (cif)  
Garis adalah harga beras domestic tingkat grosir  
Sumber: PIBC, FAO dan Bank Dunia 

Note: Data tenaga kerja dari Sakernas Agustus 
Sumber: BPS, dan Bank Dunia 

Lampiran gambar 17: Indeks saham regional  
(indeks harian) 

Lampiran gambar 18: Indeks spot dolar dan rupiah   
(indeks dan tingkat harga harian) 

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

Lampiran gambar 20: Spread EMBI obligasi pemerintah 
dengan obligasi dollar amerika 
(basis poin, harian) 

Sumber: Bank Dunia  Sumber: Bank Dunia dan CEIC 
Lampiran gambar 21: Tingkat kredit bank umum 
(indeks, bulan Januari 2008=100) 

Lampiran gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan
(bulanan, persen) 

Sumber: CEIC dan Bank Dunia  Sumber: BI dan Bank Dunia 
Lampiran gambar 23:  Utang pemerintah 
(persentasi dari PDB; miliar dolar) 

Lampiran gambar 24: Utang luar negeri 
(persentasi dari PDB; miliar dolar) 

Sumber: BI dan Bank Dunia Sumber: BI dan Bank Dunia 
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Lampiran tabel 1: Realisasi dan estimasi anggaran belanja pemerintah 
(triliun rupiah) 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 2012 

    Realisasi Realisasi Realisasi 
Realisasi 

(belum diaudit) 
APBN APBN-P 

A. Pendapatan Negara dan Hibah 981.6 848.8 995.3 1,199.5 1,311.4 1,358.2 

  1. Penerimaan Perpajakan 658.7 619.9 723.3 872.6 1,032.6 1,016.2 

  2. Penerimaan bukan pajak 320.6 227.2 268.9 324.3 278.0 341.1 

B. Belanja 985.7 937.4 1,042.1 1,289.6 1,435.4 1,548.3 

  1. Pemerintah pusat 693.4 628.8 697.4 878.3 965.0 1,069.5 

  2. Transfer ke daerah 292.4 308.6 344.7 411.4 470.4 478.8 

C. Keseimbangan primer 84.3 5.2 41.5 3.2 -1.8 -72.3 

D. SURPLUS / DEFISIT  -4.1 -88.6 -46.9 -90.1 -124.0 -190.1 

  (persen PDB) -0.1 -1.6 -0.7 -1.2 -1.5 -2.2 
 

Sumber: MoF 

 
 

Lampiran tabel 2: Neraca Pembayaran 
(milliar USD) 
 

2008 2009 2010 2011 2010 2011 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Neraca Pembayaran keseluruha -1.9 12.5 30.3 11.9 6.6 5.4 7.0 11.3 7.7 11.9 -4.0 -3.7 

       Persen PDB -0.4 2.3 4.3 1.4 4.1 3.1 3.7 6.0 3.9 5.6 -1.8 -1.8 

Transaksi berjalan 0.1 10.6 5.1 2.1 1.9 1.3 1.0 0.9 2.1 0.5 0.5 -0.9 

Persen PDB 0.0 2.0 0.7 0.2 1.2 0.8 0.6 0.5 1.0 0.2 0.2 -0.4 

Neraca Perdagangan 9.9 21.2 21.3 23.5 4.8 4.6 5.4 6.4 6.6 6.3 6.8 3.9 

Pendapatan bersih & transfer -9.8 -10.6 -16.2 -21.5 -3.0 -3.2 -4.4 -5.6 -4.5 -5.8 -6.3 -4.9 

Transaksi modal & keuangan -1.8 4.9 26.6 14.0 5.7 3.8 7.5 9.7 6.6 12.8 -4.1 -1.4 

Persen PDB -0.4 0.9 3.8 1.7 3.5 2.2 4.0 5.2 3.4 6.0 -1.8 -0.6 

FDI 3.4 2.6 11.1 10.4 2.6 2.4 1.8 4.4 3.5 3.2 1.7 2.1 

Portfolio 1.8 10.3 13.2 4.2 6.2 1.1 4.5 1.4 3.6 5.5 -4.7 -0.3 

lainnya -7.3 -8.2 2.3 -0.6 -3.1 0.3 1.2 3.8 -0.4 4.1 -1.1 -3.2 

Selisih perhitungan -0.2 -3.0 -1.5 -4.2 -0.9 0.3 -1.6 0.7 -1.1 -1.4 -0.3 -1.4 

Cadangan Devisa(a) 51.6 66.1 96.2 110.1 71.8 76.3 86.6 96.2 105.7 119.7 114.5 110.1 
 

Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode 
Sumber: BI dan BPS 
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