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Ringkasan eksekutif:
Menjaga ketahanan

Tantangan dalam
menjaga ketahanan…

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini masih bertahan terhadap perlemahan
ekonomi dunia. Di tengah ketidakpastian ramalan ke depan (outlook), Indonesia harus
mempersiapkan diri terutama dalam menghadapi konsekuensi potensi perlambatan di
China dan penurunan harga komoditas, dan kemungkinan terjadinya gejolak baru di pasar
keuangan dan komoditas. Melanjutkan penguatan kerangka kebijakan dalam menghadapi
tekanan-tekanan dan membangun ketahanan ekonomi melalui peningkatan kualitas
belanja dan regulasi menjadi kunci dalam mempertahankan, dan terus meningkatkan,
kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat. Kemajuan dalam mencapai sasaransasaran tersebut dapat menghadapi tantangan dengan semakin dekatnya pemilihan
umum tahun 2014.

… di tengah melambatnya
perekonomian dunia,
yang mendorong
pembaruan ekspansi
moneter

Resesi yang masih berlanjut di wilayah Euro, lemahnya pemulihan ekonomi AS dan
perlambatan pada ekonomi-ekonomi berkembang utama, terutama China, telah
berkontribusi kepada perlemahan ekonomi dunia. Di bulan September, Bank Sentral AS
dan Jepang mengambil langkah tanggapan dengan pengumuman stimulus moneter yang
baru, sementara Bank Sentral Eropa menegaskan kesanggupannya mendukung pasar
obligasi pemerintah di wilayah Euro. Upaya-upaya tersebut, yang telah banyak
diantisipasi sebelumnya, telah membantu menstabilkan pasar-pasar keuangan
internasional, dan mendorong peningkatan pasar-pasar aktiva risiko tinggi, termasuk
ekuitas Indonesia. Harga-harga komoditas juga meningkat, terutama harga minyak yang
dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap pasokan. Pergerakan harga ekspor komoditas
utama lainnya bervariasi setelah penurunan yang besar pada tiga bulan sampai Juni
2012, dengan tembaga dan batu bara meningkat sejak Juni sementara karet dan minyak
sawit terus menurun.

Di tengah lemahnya
permintaan eksternal dan
harga komoditas, kinerja
pertumbuhan Indonesia
pada paruh pertama
tahun 2012 tetap kuat…

Laju ekonomi Indonesia tetap
bertahan kuat di kuartal kedua
2012, meningkat sebesar 6,4
persen tahun-ke-tahun, sedikit di
atas pertumbuhan kuartal pertama
sebesar 6,3 persen (Gambar 1).
Tingginya konsumsi swasta/rumah
tangga
terus
meningkatkan
permintaan dalam negeri, dan
belanja investasijuga meningkat
dengan kuat. Walaupun laju
kegiatan
ekonomi
meningkat
pesat, inflasi masih tetap bertahan
rendah. Inflasi IHK turun menjadi
4,3 persen di bulan September
setelah naik tipis menjadi 4,6
persen di bulan Agustus, karena
pengaruh sementara dari liburan
Idul Fitri. Inflasi inti masih stabil,
sedikit di atas 4 persen.

Gambar 1: Pertumbuhan Indonesia masih tetap kuat di
tengah perlemahan permintaan eksternal
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Sumber: BPS, CEIC, perhitungan staf Bank Dunia

…tetapi dampak
perlemahan permintaan
dunia dan harga
komoditas telah terlihat
dan indikator frekuensi
tinggi terakhir
menunjukkan tanda-tanda
perlambatan terhadap
permintaan domestik

Ketahanan kinerja pertumbuhan Indonesia hingga saat ini cukup mengagumkan
walaupun terjadi perlambatan di lingkungan eksternal. Akan tetapi, tidak ada alasan untuk
berpuas diri. Di satu sisi, pertumbuhan riil kredit tetap tinggi; sementara di sisi lain,
sejumlah indikator frekuensi tinggi, seperti penjualan mobil, motor dan semen belakangan
ini melambat. Namun masih terlalu dini untuk mengetahui secara pasti apakah hal itu
merupakan tanda-tanda awal dari perlambatan pertumbuhan permintaan dalam negeri,
atau apakah merupakan pengaruh masa liburan Idul Fitri. Sebaliknya, tekanan dari
perlemahan pertumbuhan ekonomi dunia terhadap ekspor Indonesia yang didominasi
komoditas telah terlihat jelas. Pada kuartal kedua, ekspor netto merupakan beban yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDB, dan data perdagangan yang terakhir menunjukkan
bahwa pendapatan ekspor terus menurun pada kuartal ketiga.

Tren pelebaran defisit
neraca berjalan
mencerminkan
pertumbuhan relatif
ekonomi Indonesia dan
kebutuhan investasi…

Neraca berjalan Indonesia Gambar 2: Penurunan keseimbangan neraca berjalan telah
semakin bergerak menuju terlihat di negara-negara di kawasan dan juga di Indonesia
defisit pada kuartal ke dua (keseimbangan neraca berjalan, persen dari PDB)
2012.
Secara
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Hal
itu,
bersama-sama
dengan aliran keluar neto
yang konsisten pada subakun pendapatan dan jasa- Sumber: Haver Analytics, BI dan perhitungan staf Bank
jasa, mendorong keseluruhan Dunia
neraca berjalan ke posisi defisit sebesar 3,1 persen dari PDB pada kuartal kedua tahun
2012. Penyempitan yang serupa pada saldo neraca berjalan juga tercatat pada negaranegara tetangga, terutama Malaysia dan Thailand, yang juga peka terhadap jatuhnya
harga-harga dan permintaan komoditas (Gambar 2). Penting untuk dicatat bahwa
sejumlah tekanan yang belakangan terjadi terhadap neraca perdagangan mencerminkan
siklus ekonomi dan sebagian akan bersifat memperbaiki diri sendiri (self correction)
dengan berkurangnya permintaan impor yang berkaitan dengan produksi ekspor turunnya impor dengan tajam pada bulan Agustus dapat, secara sebagian terpengaruh
dari hal tersebut dan juga pengaruh dari musim libur.

…tetapi juga menyoroti
pentingnya keberlanjutan
menarik aliran masuk
Penanaman Modal Asing
(PMA) yang kuat

Sementara defisit neraca berjalan untuk mendukung investasi dalam negeri dapat dilihat
sebagai bagian yang alami dari jalur pembangunan ekonomi Indonesia, kebutuhan
pendanaan defisit- tersebut menyoroti pentingnya mempertahankan aliran masuk
penanaman modal asing langsung yang kuat, untuk membatasi ketergantungan terhadap
aliran investasi portofolio yang rentan. Mempertahankan kemajuan menuju reformasi
struktural untuk meningkatkan daya saing produksi dalam negeri harus diprioritaskan,
yang tidak hanya mendukung neraca perdagangan tetapi juga investasi dalam negeri dan
penciptaan lapangan kerja. Kebijakan jangka pendek yang bertujuan untuk substitusi
impor hanya memiliki efektivitas terbatas dan bahkan memiliki dampak yang kontra
produktif, dengan menyebabkan distorsi pada jangka menengah atau mempengaruhi
kepercayaan investor dalam jangka pendek, sehingga sebenarnya menambah tekanan
terhadap neraca pembayaran. Dengan membiarkan perlemahan bertahap nilai tukar
rupiah, seperti tercatat belakangan ini, dapat juga memfasilitasi perbaikan pada neraca
perdagangan.

vi

Defisit anggaran tetap
rendah tetapi besarnya
biaya subsidi energi
menyebabkan
meningkatnya belanja
fiskal

Belanja untuk subsidi energi yang lebih tinggi dari perkiraan semula dan perlambatan
pertumbuhan pendapatan negara mendorong proyeksi defisit Bank Dunia menjadi 2,4
persen dari PDB di tahun 2012, sedikit di atas 2,2 persen pada APBN-P 2012. Namun,
pembiayaan defisit tetap berada dalam jalur yang aman. Tingginya saldo kas dan
pendekatan proaktif Pemerintah dalam menyiapkan pembiayaan darurat yang dapat
digunakan ketika terjadi gejolak pasar akan menempatkan Indonesia pada posisi yang
baik jika gejolak pasar internasional terus berlanjut. Rancangan Aanggran Pendapatan
dan Belanja Negara (R-APBN) tahun 2013, yang kini sedang dibahas bersama DPR,
menetapkan defisit yang lebih rendah menjadi 1,6 persen dari PDB, dengan kerangka
fiskal jangka menengah mentargetkan pergerakan bertahap menuju surplus anggaran
sebesar 0,3 persen dari PDB pada tahun 2016.

Skenario dasar (baseline)
adalah berlanjutnya
pertumbuhan yang kuat
hingga tahun 2013

Seperti pada Laporan Triwulanan yang lalu, skenario dasar (baseline) masih tetap pada
keadaan gejolak pasar internasional tetap berlanjut dan pertumbuhan dunia tetap lemah
tetapi tidak ada krisis keuangan yang besar atau perlambatan perekonomian dunia yang
berat. Bahkan, ekspansi moneter global baru-baru ini , pengaruh positif terhadap investasi
dari harga aset keuangan yang lebih tinggi, dan peningkatan belanja publik di China, akan
memberi kontribusi kepada mulai meningkatnya kegiatan ekonomi dunia memasuki tahun
2013. Akan tetapi laju perubahan siklus tampaknya akan terbatas dengan tingkat
persediaan produksi yang tinggi dan dampak negatif dari berlanjutnya ketidakpastian
konsumsi dan investasi swasta. Di samping itu, kendala yang terus bertahan yaitu
penurunan pinjaman (deleveraging) dan penyesuaian belanja publik di negara maju terus
berlanjut.
Dalam skenario baseline ini, pertumbuhan diproyeksikan berada pada 6,1 persen untuk
tahun 2012 secara keseluruhan (Tabel 1), naik sedikit dari 6,0 persen yang diproyeksikan
pada laporan Triwulanan edisi bulan Juli 2012, yang mencerminkan pertumbuhan di atas
perkiraan pada paruh pertama tahun 2012. Perkiraan pertumbuhan untuk tahun 2013
turun menjadi 6,3 persen dari 6,4 persen, yang mencerminkan sedikit revisi turun
terhadap perkiraan pertumbuhan mitra perdagangan utama untuk tahun depan (dari 3,7
persen di Laporan Triwulanan bulan Juli menjadi 3,6 persen saat ini).
Tabel 1: Menurut skenario baseline pertumbuhan Indonesia diproyeksikan sebesar 6,3 persen pada tahun 2013

Surplus/defisit anggaran **

(Persen perubahan
tahunan)
(Persen perubahan
tahunan)
(Persen dari PDB)

Pertumbuhan mitra dagang
utama

(Persen perubahan
tahunan)

Produk domestik bruto
Indeks harga konsumen *

2010

2011

2012

2013

6.2

6.5

6.1

6.3

6.3

4.1

4.9

5.1

-0.7

-1.1

-2.2

-1.6

6.8

3.1

3.3

3.6

Catatan: * tingkat inflasi Kuartal 4 terhadap Kuartal 4. ** Angka pemerintah untuk defisit APBN - 2012 adalah APBN
angka tahun 2013 adalah usulan APBN
Sumber: Kementerian Keuangan, BPS lewat CEIC, Consensus Forecasts Inc., dan staf Bank Dunia
Risiko terhadap outlook
pertumbuhan jangka
pendek Indonesia tetap
ada, didorong oleh
potensi dampak
perkembangan
internasional…

Risiko-risiko internasional terhadap perkiraan pertumbuhan 2013 cenderung meningkat.
Kebijakan-kebijakan yang diambil akhir-akhir ini telah membantu mengamankan keadaan
di wilayah Eropa tetapi belum menghilangkan kemungkinan berulang kembali
peningkatan intensitas krisis. Jika ekonomi AS terkena kontraksi fiskal pada skala yang
diindikasikan dalam legislasi yang masih berlaku dan akan berakhir, dampak terhadap
pertumbuhan dunia kemungkinan akan cukup besar. Faktor ketidakpastian utama lainnya
adalah dampak terhadap aliran masuk portofolio internasional dan harga-harga komoditas
dari pembaruan pelonggaran moneter oleh bank-bank sentral utama. Pengulangan aliran
masuk modal yang besar ke aset-aset pasar negara berkembang (emerging), termasuk
ke Indonesia, seperti terlihat di tahun 2010 merupakan suatu kemungkinan, dan akan
meningkatkan tantangan-tantangan kebijakan fiskal dan moneter secara signifikan. Akan
tetapi tidak ada jaminan bahwa hal itu akan kembali terjadi dengan adanya ketidakpastian
kebijakan yang mempengaruhi sentimen investor, dan perkembangan yang terjadi pada
ekonomi dunia sejak periode pasca krisis keuangan dunia terakhir.

vi i

…dan khususnya dari
perlambatan di China,
dan dampaknya terhadap
permintaan dan hargaharga komoditas

Salah satu perbedaan terbesar, dan mungkin risiko luar negeri terbesar yang dihadapi
oleh Indonesia, adalah perlambatan yang terjadi pada ekonomi China. Risiko ini juga
penting bagi beberapa negara lainnya, utamanya negara eksportir komoditi. Namun
pengaruhnya terhadap Indonesia sangat penting mengingat hubungan dagang langsung
dan tidak langsung, bersamaan dengan dukungan terhadap pertumbuhan yang diberikan
oleh harga komiditi dan produksi melalui efek pendapatan terhadap permintaan swasta.
Misalnya, perkiraan dalam laporan IMF Artikel IV bulan September 2012 tentang
Indonesia, dengan memasukkan pengaruh perdagangan langsung maupun tidak
langsung dan dampak harga komoditas dunia, menunjukkan penurunan satu poin
persentase pada pertumbuhan China dapat menurunkan PDB Indonesia hingga setengah
poin persentase. Selain itu, terdapat pula kemungkinan pengaruh kepada Indonesia
melalui jalur komoditas, yang berasal dari pergeseran komposisi pertumbuhan China dari
investasi ke konsumsi.
Secara khususnya, karena peranannya sebagai mesin utama pertumbuhan permintaan
domestik Indonesia, adalah bagaimana pengaruh dari perkembangan di China terhadap
investasi domestik di Indonesia. Hal ini cenderung memiliki hubungan positif dengan
harga komiditas dunia dan laju pertumbuhan investasi mungkin belum membuktikan
kerentanan terhadap pengaruh eksternal. Walaupun pertumbuhan secara keseluruhan
masih bertahan kuat dari melambatnya harga komoditas, dampak lokal telah dapat
dirasakan oleh rumah tangga dan usaha di daerah yang sangat tergantung terhadap
komoditas untuk mata pencaharian dan pendapatan.

Ketidakpastian outlook
semakin meningkatkan
pentingnya membuat
kemajuan dalam
membangun ketahanan
ekonomi Indonesia…

Ketidakpastian yang terus berlanjut di lingkungan internasional meningkatkan pentingnya
melanjutkan kemajuan yang telah dibuat oleh Indonesia untuk meningkatkan ketahanan
ekonomi. Hal ini akan memperkuat Indonesia untuk sepenuhnya memetik manfaat dari
peningkatan pertumbuhan dunia secara bertahap seperti diperkirakan pada perkiraan
(outlook) dasar (baseline), dan juga untuk menghadapi penurunan lanjutan kondisi luar
negeri jika terjadi. Seperti ditekankan pada Laporan Triwulanan edisi bulan Juli, tantangan
kebijakan untuk Indonesia dan juga ekonomi-ekonomi berkembang adalah
mempertahankan fokus ganda pada kesiagaan krisis jangka pendek, dan upaya-upaya
struktural jangka yang lebih panjang, seperti dukungan pembangunan infrastruktur,
ketrampilan dan pendidikan, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan yang
berkelanjutan.

…melalui perbaikan pada
konsistensi, kejelasan,
dan kepastian
kebijakan…

Menjaga kejelasan dan konsistensi kebijakan, terutama di bidang regulasi bisnis dan
investasi, akan semakin mendorong tujuan-tujuan tersebut. Akan sangat penting untuk
menghindari pengambilan kebijakan yang keliru, seperti kebijakan yang dimaksudkan
untuk mengatasi permasalahan jangka pendek, dapat membawa risiko dan biaya jangka
panjang. Selain itu, menjaga kerangka kebijakan berorientasi kepada reformasi yang jelas
dan konsisten akan sangat penting mengingat potensi ketidakpastian politik menjelang
pemilu nasional di tahun 2014 dan masih rapuhnya kepercayaan investor di seluruh
dunia.

vi i i

…dan terus
meningkatkan kualitas
dan efisiensi belanja
pemerintah untuk
mendukung tujuan-tujuan
pembangunan Indonesia

Rancangan APBN 2013 yang sedang
dibahas dengan DPR mengusulkan
terus dilanjutkannya upaya mitigasi
krisis dan upaya tanggapan lainnya
seperti yang telah dimasukkan pada
APBN 2012. Belanja juga diarahkan ke
prioritas-prioritas pembangunan utama
seperti penanganan ketertinggalan
pembangunan
infrastruktur
dan
peningkatan dan perluasan programprogram bantuan sosial.

Gambar 3: Belanja subsidi dan pegawai terus
mengambil bagian besar dari total belanja
(belanja pemerintah pusat relatif terhadap PDB, persen)
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2013, Gambar 3) Belanja subsidi Sumber: Kementerian Keuangan dan perhitungan
energi yang meningkat membawa staf Bank Dunia
biaya/kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang tinggi, menambah ketidakpastian
terhadap kesehatan fiskal ke depan, sangat menguntungkan rumah tangga kaya daripada
diarahkan untuk rumah tangga miskin, dan menghambat penggunaan energi secara
efisien. Hal ini juga membawa resiko mengurangi investasi publik yang penting jika biaya
energi subsidi terus naik, dengan kekhawatiran yang serupa terhadap meningkatnya
biaya belanja pegawai. Oleh karena itu, perlu untuk terus meningkatkan baik kualitas dan
efisiensi belanja. Kegagalan dalam melakukan perbaikan tersebut dalam jangka
menengah dapat menurunkan outlook pertumbuhan di masa depan dan kemampuan
Pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunannya.
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A. PERKEMBANGAN
EKONOMI DAN FISKAL
TERKINI

1. Ekonomi dunia telah melemah dan perkiraan ( outlook ) tetap tidak jelas
Pemulihan ekonomi dunia
telah kehilangan
momentumnya

Indonesia, seperti pasar ekonomi berkembang lainnya, masih menghadapi lingkungan
eksternal yang menantang. Ekonomi dunia tampaknya telah melemah secara signifikan
pada kuartal ketiga tahun 2012, dibebani oleh krisis zona Euro dan perlemahan kegiatan
pada sejumlah ekonomi berkembang utama. Pada jangka pendek, kondisi ekonomi dunia
tampaknya akan tetap lemah hingga akhir tahun 2012. Risiko turun terhadap perkiraan
dasar (baseline) cenderung meningkat dan kemungkinan dislokasi pasar keuangan yang
parah dan perlemahan lanjutan dari momentum ekonomi global tidak dapat diabaikan.

Bank-bank sentral utama
bereaksi terhadap
peningkatan risiko
stabilitas dan
pertumbuhan dengan
stimulus moneter yang
baru…

Tantangan terhadap sektor perbankan dan fiskal zona Euro menjadi perhatian utama bagi
investor dunia pada saat Triwulanan terakhir pada bulan Juli. Sejalan dengan itu, harapan
bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan mengambil langkah-langkah lanjutan untuk
membatasi krisis membantu mendukung euro dan menurunkan yield zona Euro. Harga
aset dunia semakin didorong oleh pengumuman ECB pada tanggal 6 September bahwa
ECB telah siap untuk membeli hutang jangka pendek negara menurut program baru
―Outright Monetary Transactions‖. Hal ini kemudian diikuti dengan program pembelian
aset tambahan yang diumumkan oleh Bank Sentral AS (US Federal Reserve), yang
umum disebut sebagai ―QE3‖, dan Bank Sentral Jepang.

…yang telah membantu
memperkuat pasar
keuangan internasional

Upaya kebijakan ekspansif tersebut telah memperkuat sentimen dengan meningkatkan
likuiditas dan menurunkan kemungkinan perkiraan skenario terburuk pada zona Euro.
Kebijakan itu juga telah memperkuat peningkatan pada pasar-pasar aset finansial utama,
termasuk pasar hutang dan ekuitas berkembang. Sebagai contoh, ekuitas pasar
berkembang pada akhir bulan September meningkat sebesar 13,6 persen dalam nilai
dolar AS dari nilai rendahnya selama tahun 2012 pada bulan Juni, yang memberikan
peningkatan sebesar 9,4 persen untuk tahun berjalan (Gambar 4). Perbedaan (spread)
dari yield obligasi negara pasar berkembang dengan denominasi dolar dengan surat
utang AS, seperti diukur oleh indeks EMBIG, menyempit menjadi 310 basis poin, setelah
sebelumnya melebar hingga 440 basis poin pada awal bulan Juni (Gambar 5).

Tetapi kondisi ekonomi
tampaknya tetap akan
menantang dalam jangka
pendek…

Pelonggaran kondisi pasar keuangan dan moneter ini terjadi di tengah melemahnya
indikator ekonomi utama dan frekuensi tinggi, yang mendorong revisi turun proyeksi
pertumbuhan dunia. Bank Dunia telah memangkas proyeksinya bagi pertumbuhan
1
ekonomi global pada tahun 2012 menjadi 2,3 persen dari 2,5 persen pada bulan Juni.
Hal ini mencerminkan perkiraan bahwa pertumbuhan akan terus melambat pada kuartal
ketiga dan juga kemungkinan bahwa laju kegiatan ekonomi pada kuartal akhir tampaknya
tidak akan meningkat dengan kuat, walau perlambatan pada produksi industri dan
perdagangan dunia tampaknya sudah tidak akan turun lebih jauh lagi pada bulan Juli atau
1

Lihat Bank Dunia Oktober 2012 East Asia and Pacific Economic Data Monitor
http://www.worldbank.org/en/news/2012/10/08/east-asia-and-pacific-economic-data-monitor.
2
http://www.bphmigas.go.id/
3
http://www.dmo.or.id/dmodata/6Publikasi/4Presentasi/2012/Investor%20Presentation%20-

Perkembangan Triwulanan
Perekonomian Indonesia

Menjaga ketahanan

Agustus. Secara umum, tingkat persediaan tetap tinggi pada dunia usaha ekonomi
berpenghasilan tinggi utama dan sentimen konsumen tetap lemah, dan tantangan yang
terus berlanjut dari penurunan tingkat hutang pada sektor swasta dan terbatasnya ruang
fiskal.
…tidak hanya karena
resesi pada zona Euro,
tetapi juga karena risiko
di AS dan perlambatan
pada ekonomi
berkembang seperti
China

Sementara zona Euro tetap menjadi fokus, kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah
dan risiko penurunan tidak hanya terjadi di wilayah itu. Pertumbuhan di Amerika Serikat
telah melambat selama 2012 dan potensi ―jurang fiskal‖ pada akhir tahun dapat menarik
pertumbuhan tahun 2013 semakin turun, kecuali para pembuat kebijakan berhasil
memperbarui dan mengamandemen legislasi anggaran yang berkaitan. Ekonomi China,
pendorong utama ekspor Indonesia dan harga komoditas global, juga melambat, dengan
pertumbuhan sebesar 7,6 persen tahun-ke-tahun pada kuartal kedua, yang merupakan
laju pertumbuhan paling lambat sejak pertengahan tahun 2009 dan merosot tajam dari 9,2
persen pada tahun 2011. Bank Dunia memproyeksikan PDB China meningkat sebesar
7,7 persen secara keseluruhan selama tahun 2012, masih relatif kuat tetapi lebih rendah
dari perkiraan sebesar 8,2 persen pada bulan Juni 2012. Risiko penurunan dari proyeksi
ini masih tetap ada dan perlambatan yang cepat (hard landing) bagi ekonomi China akan
semakin menurunkan permintaan dunia, terutama bagi ekspor komoditas.

Gambar 4: Pasar ekuitas menunjukkan pemulihan yang kuat Gambar 5: …sementara biaya pendanaan dolar negara pasar
pada kuartal ketiga dan volatilitas ekuitas AS menurun…
berkembang turun dengan merosotnya spread risiko

(Indeks ekuitas dolar AS, 1 September 2009=100; indeks VIX) (spread EMBIG, basis poin; yield SUN AS 10-tahun, persen)
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Tabel 2: Harga nominal komoditas tetap tinggi secara
historis tetapi hasil terakhir merupakan campuran

(persentase)
Perubahan pada September
2012
Jan-05
Des-11
Jun-12
69,7
-17,9
5,1
38,9
-2,9
0,6

Bagian
ekspor*

Batu bara
14,0
Gas alam
11,6
Minyak
142,0
-5,3
-2,6
9,0
sawit
Minyak
156,0
5,1
18,6
6,5
mentah
Karet
156,8
-10,2
-5,0
4,5
Tembaga
155,1
6,9
9,0
2,5
Catatan: Batu bara Australia, indeks gas alam dunia Bank
Dunia, minyak Brent, karet SGP/MYS; Bagian ekspor untuk
Januari-Juli 2012
Sumber: BPS, DECPG-Bank Dunia dan perhitungan staf
Bank Dunia
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sebesar 18,6 persen. Namun pergerakan harga sejumlah komoditas ekspor utama
Indonesia yang lain mencatat peningkatan yang lebih lambat dibanding yang dicatat oleh
pasar komoditas lainnya. Harga batu bara internasional meningkat beberapa persentase
pada kuartal 3 tetapi masih di bawah tingkat harga yang tercatat pada tahun 2011. Harga
karet turun pada kisaran 5 persen, dan minyak sawit merosot 3 persen (Tabel 2).
Secara keseluruhan,
perkiraan (outlook) dasar
(baseline) pertumbuhan
mitra perdagangan utama
Indonesia tetap relatif
lemah

Indonesia memasuki kuartal terakhir tahun 2012 dengan kondisi pasar komoditas dan
keuangan internasional yang sudah agak stabil dibanding keadaan pada pertengahan
tahun, yang disebabkan oleh upaya pembaruan kebijakan stimulus di seluruh dunia.
Namun masih terlalu dini untuk mengetahui secara pasti apakah laju peningkatan
ekonomi dunia memang telah dimulai. Banyak hal bergantung kepada kemampuan zona
Euro untuk bangkit dari resesi dangkalnya dan berakhirnya perlambatan di China, dua hal
yang masih diselimuti ketidakpastian. Proyeksi dasar (baseline) Bank Dunia adalah
bahwa mitra perdagangan utama (MTP) Indonesia akan tumbuh pada laju yang relatif
rendah sebesar 3,3 persen pada tahun 2012, sedikit meningkat ke 3,6 persen pada tahun
2013. Namun proyeksi peningkatan kecil bagi kondisi eksternal ekonomi Indonesia ini
ditentukan oleh risiko penurunan yang signifikan, yang dirinci lebih lanjut pada akhir
bagian ini.

2. Walaupun dihadapkan pada lemahnya lingkungan eksternal, ekonomi
Indonesia masih tumbuh dengan kuat
Pertumbuhan ekonomi
Indonesia sedikit
meningkat menjadi 6,4
persen pada kuartal
kedua tahun 2012

PDB Indonesia meningkat sebesar 6,4 persen tahun-ke-tahun pada kuartal kedua tahun
2012. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dari 6,3 persen yang tercatat pada kuartal
pertama tahun 2012 dan merupakan kuartal ketujuh dengan pertumbuhan di atas 6
persen secara berturut-turut (Gambar 6). Berdasarkan triwulan-ke-triwulan dengan
penyesuaian musiman, ekonomi tumbuh sebesar 1,6 persen pada kuartal 2, naik dari 1,0
persen pada kuartal 1, yang mencerminkan kekuatan dari basis permintaan dalam negeri
yang kokoh yang mengimbangi pengaruh dari lemahnya permintaan dari luar negeri
(Gambar 7).

Pertumbuhan didukung
oleh kuatnya kinerja
investasi…

Pertumbuhan investasi swasta terus memberikan dukungan yang kuat bagi pertumbuhan
pada kuartal kedua tahun 2012. Selama dua kuartal berturut-turut, pertumbuhan
konsumsi pemerintah juga meningkat melampaui perkiraan, pada 7 persen tahun-ketahun. Investasi bahkan mencatat pertumbuhan yang lebih kuat, memberikan kontribusi
sebesar 1,6 poin persentase kepada pertumbuhan dengan penyesuaian musiman,
dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun mencapai 12,3 persen, angka tertinggi sejak
mulainya krisis keuangan dunia pada akhir tahun 2008. Peningkatan investasi ini juga
mendorong rasio nominal investasi terhadap PDB ke nilai tertinggi yang pernah tercatat
sebesar 33 persen, yang sebanding dengan negara tetangga seperti Thailand (28 persen)
dan Malaysia (26 persen).
Di dalam investasi, konstruksi (yang merupakan 70 persen dari jumlah investasi)
mencatat pertumbuhan yang kuat sebesar 7,2 persen, tetapi peningkatan dalam belanja
investasi umumnya didorong oleh investasi padat impor dalam mesin dan peralatan asing
(meningkat sebesar 23 persen tahun-ke-tahun) dan transportasi asing (naik sebesar 60
persen tahun-ke-tahun). Tingginya laju pertumbuhan ini sejalan dengan kuatnya pinjaman
investasi dan impor barang modal yang dibahas lebih lanjut di bawah ini.

…sementara permintaan
eksternal yang lemah
membebani pertumbuhan
selama tiga kuartal
berturut-turut

Setelah tidak menunjukkan pertumbuhan pada kuartal pertama tahun 2012, ekspor riil
turun sebesar 0,7 persen menurut penyesuaian musiman pada kuartal kedua. Namun
impor meningkat lebih tinggi dari perkiraan, dengan pertumbuhan triwulan-ke-triwulan
dengan penyesuaian musiman sebesar 4,9 persen, yang mencerminkan kuatnya
permintaan investasi bagi barang input setengah jadi dari luar negeri. Sebagai akibatnya,
ekspor bersih menjadi beban pada pertumbuhan PDB secara kuartalan untuk tiga kuartal
berturut-turut, mengurangi 2,2 poin persentase secara triwulan-ke-triwulan dengan
penyesuaian musiman. Beban itu lebih besar dari beban ekspor bersih terhadap PDB
pada kuartal 1/2012 dan kuartal 4/2011 masing-masing sebesar 0,3 dan 1,5 poin
persentase. Namun pertumbuhan impor tampaknya akan menurun pada paruh kedua
tahun 2012, karena perlemahan ekspor akan menurunkan kebutuhan untuk melakukan
impor barang modal dan barang input setengah jadi.
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Gambar 6: Pertumbuhan PDB meningkat menjadi 6,4 persen Gambar 7: …didorong oleh percepatan pertumbuhan
pada kuartal kedua tahun 2012…
investasi sementara ekspor bersih sangat membebani
pertumbuhan
(pertumbuhan PDB riil, persen)
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Catatan: * Rata-rata pertumbuhan triwulan-ke-triwulan sejak Sumber: BPS dan penyesuaian musiman staf Bank Dunia
kuartal 2/2002
Sumber: BPS dan penyesuaian musiman staf Bank Dunia
Pertumbuhan pada sisi
produksi didorong oleh
sektor jasa, mengimbangi
perlemahan pada sektor
manufaktur,
pertambangan dan
pertanian

Pada sisi produksi, sektor jasa menjadi pendorong utama pertumbuhan, sementara
kontribusi kepada pertumbuhan yang berasal dari sektor manufaktur, pertambangan dan
pertanian melemah. Jasa tumbuh sebesar 2,1 persen dengan penyesuaian musiman
pada kuartal 2, dipimpin oleh perdagangan eceran dan kulakan yang naik hingga 9,8
persen pada kuartal 2. Kinerja ini mengimbangi sebagian perlemahan pada hampir
seluruh jenis kegiatan manufaktur, dengan pertumbuhan pada sektor tersebut menurun
menjadi 5,4 persen tahun-ke-tahun dari 5,7 persen tahun-ke-tahun pada kuartal 1. Namun
peralatan transportasi dan mesin, sub-sektor manufaktur terbesar, mampu menahan
tekanan perlemahan dunia dan mencatatkan pertumbuhan kuartalan terbesar dalam lima
tahun terakhir, sebesar 11,7 persen tahun-ke-tahun.

Pada skenario dasar
(baseline), PDB Indonesia
diproyeksikan mencapai
6,1 persen pada tahun
2012 dan 6,3 persen pada
2013…

Sejumlah indikator parsial telah
menurun secara signifikan akhirakhir ini, yang menunjukkan
kemungkinan
perlambatan
dalam
kegiatan
ekonomi
(Gambar 8), tetapi masih terlalu
dini untuk mengetahui seberapa
besar penurunan itu disebabkan
oleh dampak musiman yang
besar dari bulan Ramadan.

Gambar 8: Sejumlah indikator kegiatan ekonomi
frekuensi tinggi menunjukkan tanda-tanda perlambatan

(perubahan tahun-ke-tahun dalam rata-rata bergerak 3bulanan untuk produksi industri, penjualan mobil dan
motor)
10

Persen
Produksi industri (kiri)

8
6

Persen
125
100

Penjualan

75

Kinerja ekonomi dalam negeri
kendaraan
yang lebih kuat dari perkiraan
4
50
pada paruh pertama tahun
2012,
dengan
rata-rata
2
25
pertumbuhan
sebesar
6,3
persen tahun-ke-tahun, lebih
0
0
Penjualan motor
dari cukup untuk mengimbangi
(kanan)
perlemahan yang belakangan
-2
-25
terjadi pada perkiraan (outlook)
Aug-07
Nov-08
Feb-10
May-11
Aug-12
eksternal,
sehingga
menyebabkan peningkatan tipis Sumber: CEIC dan perhitungan staf Bank Dunia
pada proyeksi pertumbuhan dasar (baseline) tahun 2012. Sebagai akibatnya,
pertumbuhan PDB pada tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 6,1 persen (peningkatan
tipis sebesar 0,1 poin persentase dari proyeksi pada Triwulanan edisi bulan Juli).
Perkiraan (outlook) untuk tahun 2013 tetap bertahan pada sedikit peningkatan menjadi
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6,3 persen karena sedikit peningkatan pada lingkungan eksternal. Hal itu menunjukkan
proyeksi yang sedikit lebih rendah dari proyeksi Triwulanan bulan Juli karena revisi turun
yang kecil pada mitra perdagangan utama Indonesia, mengikuti penurunan perkiraan
(outlook) untuk China, As dan zona Euro.
…dengan risiko
penurunan terhadap
outlook tetap cenderung
tinggi

Seperti dibahas pada bagian akhir Bagian A di bawah, risiko penurunan pada perkiraan
(outlook) tetap cenderung meningkat dan dalam hal terjadinya tekanan yang lebih besar
pada pasar keuangan internasional, harga komoditas maupun permintaan eksternal,
pertumbuhan domestik dapat turun di bawah proyeksi dasar (baseline) tersebut. Anekdot
menunjukkan adanya pengaruh pada sejumlah produksi dan keuntungan dunia usaha
yang disebabkan turunnya harga komoditas dan bila hal ini menyebar maka akan terjadi
dampak negatif terhadap proyeksi investasi dan konsumsi domestik.

Tabel 3: Menurut skenario baseline pertumbuhan PDB diproyeksikan sebesar 6,1 persen untuk tahun 2012, meningkat
menjadi 6,3 persen pada 2013

(persentase perubahan, kecuali bila dinyatakan lain)
Tahun berjalan ke kuartal
Desember

Tahunan

Revisi kepada
Tahunan

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2012

2013

4,5

5,4

5,3

4,6

5,8

5,0

0,6

0,3

Pengeluaran konsumsi swasta

4,7

5,0

5,1

4,9

5,1

4,9

0,5

0,3

Konsumsi pemerintah

3,2

8,2

6,5

2,8

9,8

5,9

1,4

0,5

8,8

12,3

11,2

11,5

13,4

10,1

2,7

1,2

Ekspor barang dan jasa

13,6

2,8

5,7

7,9

0,8

7,6

-3,6

-2,0

Impor barang dan jasa

13,3

7,1

4,7

10,1

2,5

8,2

-0,5

-3,3

Produk Domestik Bruto

6,5

6,1

6,3

6,5

5,7

6,6

0,1

-0,1

Pertanian

3,0

3,9

3,5

4,1

3,4

3,6

0,4

0,2

Industri

5,3

5,0

5,0

5,3

4,4

5,4

0,0

-0,3

Jasa-jasa

8,5

7,8

8,1

9,0

7,9

7,6

0,0

-0,1

11,9

-7,0

3,3

n/a

n/a

n/a

-10,0

-7,5

1,7

-21,2

-16,4

n/a

n/a

n/a

-13,3

-11,8

24,2

0,2

6,8

n/a

n/a

n/a

-11,1

-8,9

13,4

15,9

19,7

n/a

n/a

n/a

4,6

4,3

Indeks harga konsumen

5,4

4,4

5,1

4,1

4,9

5,1

0,0

0,0

Indeks keranjang kemiskinan

8,2

6,8

7,1

6,3

6,5

7,4

0,2

-0,4

1. Indikator ekonomi utama
Total pengeluaran konsumsi

Pembentukan modal tetap bruto

2. Indikator eksternal
Neraca pembayaran (miliar USD)
Saldo neraca berjalan (miliar USD)
Neraca perdagangan (miliar
USD)
Saldo neraca keuangan (miliar
USD)
3. Ukuran ekonomi lainnya

Deflator PDB

8,4

6,5

7,9

7,5

7,4

8,0

-0,7

-0,2

PDB nominal

15,4

13,0

14,8

14,5

13,5

15,1

-0,7

-0,3

8773

9350

9400

9024

9400

9400

50

300

Harga minyak Indonesia (USD /barel)

112

115

100

111

113

105

5,0

0,0

Pertumbuhan mitra dagang utama

3,6

3,3

3,6

2,6

3,8

3,9

0,0

-0,1

4. Asumsi ekonomi
Kurs tukar valuta (Rp/USD)

Catatan: Proyeksi aliran perdagangan berkaitan dengan neraca nasional, yang dapat melebihkan pergerakan volume
perdagangan sebenarnya, dan mengecilkan pergerakan harga karena perbedaan dalam rangkaian harga. Revisi bersifat
relatif terhadap proyeksi pada Triwulanan bulan Juli 2012
Sumber: Kemenkeu, BPS, BI, CEIC dan proyeksi Bank Dunia
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3. Defisit neraca berjalan meningkat cukup besar pada kuartal kedua tahun 2012
Peningkatan defisit
neraca berjalan pada
kuartal kedua tahun 2012
melebihi peningkatan
aliran masuk neraca
keuangan yang secara
keseluruhan
menghasilkan aliran
keluar neraca
pembayaran untuk empat
kuartal berturut-turut

Aliran keluar neraca pembayaran
secara keseluruhan sebesar 2,8
miliar dolar AS pada kuartal kedua
tahun 2012 berada pada tingkat
yang sama dengan nilai rata-rata
yang tercatat pada tiga kuartal yang
lalu. Akan tetapi, tren yang berbeda
terlihat pada neraca berjalan dan
keuangan. Defisit neraca berjalan
sebesar 6,9 miliar dolar AS adalah
lebih dari dua kali lipat tingkat yang
dicatat
pada
kuartal
1/2012,
sementara aliran masuk neraca
keuangan juga meningkat dua kali
lipat, hingga mencapai 5,5 miliar
dolar AS (Gambar 9).

Gambar 9: Aliran keluar neraca pembayaran sekali
lagi didominasi oleh peningkatan defisit neraca
berjalan

(miliar dolar AS)
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USD
16
12

Net direct investment
Net portfolio
Net other capital
Current account
Overall balance
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USD
16
12

8

8

4

4

0

0

-4

-4

-8

-8

Di dalam neraca keuangan itu, aliran
-12
-12
investasi portofolio bersih meningkat
menjadi 3,8 miliar dolar AS,
Jun-07 Sep-08 Jan-10 Apr-11
sebagian
disebabkan
oleh
penerbitan
obligasi
pemerintah Sumber: BI
global sebesar 2,5 miliar dolar AS pada bulan April tapi juga karena aliran masuk ke asetaset portofolio sektor swasta. Walaupun terdapat aliran keluar dari kepemilikan ekuitas
lokal, tercatat adanya aliran berskala besar yang masuk ke sekuritas hutang swasta
(sebesar 2,8 miliar dolar AS, hanya sedikit di bawah jumlah yang tercatat pada sepanjang
2011). Aliran keluar investasi lainnya sedikit meningkat menjadi 2,2 miliar dolar AS
sementara aliran investasi langsung bersih juga meningkat menjadi 3,9 miliar dolar AS.
Hal ini terutama karena penurunan dalam investasi langsung di luar negeri, sementara
aliran masuk FDI menurun relatif dibanding kuartal yang lalu, seperti dibicarakan di bawah
ini.
Tren perlemahan neraca
berjalan dan
perdagangan diperparah
oleh penurunan harga
komoditas dan
penurunan permintaan
eksternal

Peningkatan defisit neraca berjalan belakangan ini, yang mencapai 3,1 persen dari PDB
pada kuartal kedua tahun 2012, disebabkan oleh berkurangnya surplus perdagangan
barang (Gambar 10). Dengan defisit minyak mengimbangi surplus dari gas, hal ini
didorong oleh penurunan pada neraca perdagangan non-migas. Seperti disoroti pada
Bagian B dari Triwulanan bulan Juli 2012, tren penurunan pada surplus perdagangan
mencerminkan dukungan bagi impor domestik dari kuatnya permintaan dalam negeri
dibanding permintaan luar negeri yang relatif lebih lemah. Selain itu, penurunan dalam
harga komoditas pada kuartal kedua tahun 2012 semakin menurunkan ekspor. Ekonomi
regional lainnya juga mencatat kemerosotan serupa pada saldo neraca berjalan mereka,
terutama Malaysia dan Thailand yang juga relatif bergantung kepada ekspor komoditas,
walaupun peningkatan telah mulai terlihat pada kuartal kedua untuk China, Korea dan
Malaysia (Gambar 11).
Gambaran pada aliran neraca perdagangan lainnya juga serupa dengan kuartal yang lalu.
Defisit pada neraca jasa tetap relatif besar, terutama karena jasa transportasi (didukung
oleh impor). Aliran keluar pendapatan, yang mengikuti peningkatan aliran masuk FDI
pada beberapa tahun terakhir, sedikit meningkat sementara transfer berjalan secara
umum tidak berubah.
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Gambar 10: Penyempitan surplus perdagangan mendorong
peningkatan defisit neraca berjalan…

Gambar 11: …dengan penurunan neraca berjalan juga
terlihat pada sejumlah negara tetangga
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Jun-12
Sumber: Haver Analytics, BI dan perhitungan staf Bank
Dunia

Defisit perdagangan barang bulanan meningkat tajam pada bulan Juni menjadi 1,3 miliar
dolar AS dengan penurunan ekspor hampir 9 persen pada bulan itu. Penurunan harga
komoditas juga berperan tetapi volume, yang mencerminkan melemahnya permintaan
eksternal yang, seperti dirinci pada Bagian B, juga mendorong penurunan dalam ekspor
manufaktur yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam. Penetapan peraturan baru
tentang ekspor mineral juga mempengaruhi penurunan yang berarti pada ekspor mineral
pada bulan Juni. Sejak itu neraca perdagangan telah meningkat, dengan defisit sebesar
264 juta dolar AS pada bulan Juli dan surplus kecil sebesar 249 juta dolar AS pada bulan
Agustus. Hal ini mencerminkan pemulihan pada sejumlah harga komoditas tetapi juga
perlemahan dalam impor, sebagian karena bagian dari impor (barang modal dan
setengah jadi) yang berkaitan dengan ekspor. Pengaruh dari masa liburan juga dapat
memberikan pengaruh pada bulan Agustus. Secara keseluruhan, neraca perdagangan
pada delapan bulan pertama tahun 2012 mencapai 497 juta dolar AS dibanding 19,8
miliar dolar AS pada periode yang sama pada tahun 2011.
Pengamatan yang lebih cermat pada statistik perdagangan bulanan yang tersedia
menunjukkan bahwa penurunan ekspor dalam beberapa bulan terakhir bersifat luas tetapi
didominasi oleh gas, tembaga, karet dan batu bara. Impor yang tetap kuat sepanjang
bulan Juli pada umumnya disebabkan oleh barang modal dan setengah jadi, terutama
termasuk mesin dan komponen bagi produksi otomotif. Pertumbuhan pada industri
otomotif domestik tercermin dari pola impor negara-negara sepanjang tahun 2012. Impor
didominasi oleh Jepang, yang terutama terdiri dari komponen otomotif dan mesin. Impor
otomotif dan suku cadang dari Thailand juga merupakan sumber pertumbuhan jumlah
impor. Secara lebih luas, China masih menjadi pemasok produk modal dan setengah jadi
yang penting ke Indonesia, dengan posisi hanya di belakang Jepang.

Peningkatan dalam
neraca berjalan
menambah pentingnya
mendukung aliran masuk
FDI, yang, walaupun
masih kuat, telah sedikit
menurun pada kuartalkuartal terakhir

Seperti dibicarakan pada Bagian B dari Triwulanan edisi bulan Juli 2012, perlemahan
pada neraca perdagangan dan pergerakan ke defisit neraca berjalan memberikan
tekanan yang lebih besar dalam mendapatkan sumber pendanaan eksternal yang stabil,
terutama untuk FDI. Jumlah saldo neraca berjalan dan investasi langsung
(―keseimbangan dasar‖) berubah menjadi negatif pada dua kuartal pertama tahun 2012,
menunjukkan pentingnya upaya kebijakan untuk semakin mendukung aliran masuk FDI
dan mendorong kepercayaan investor portofolio.
Walaupun aliran masuk FDI pada neraca pembayaran pada kuartal kedua tahun 2012
relatif besar di posisi 3,7 miliar dolar AS, tetapi secara umum ini melanjutkan
penurunannya secara bertahap dari 5,4 miliar dolar AS seperti yang tercatat pada kuartal
4/2011. Tingginya tingkat FDI yang tercatat pada paruh pertama 2012 dibandingkan
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dengan periode yang sama tahun 2011 didukung oleh investasi bukan pertambangan,
sementara investasi asing yang berkaitan dengan pertambangan mencatat
perkembangan yang mendatar pada paruh pertama tahun 2011, yang mencerminkan
perkiraan global yang lebih berhati-hati bagi komoditas tetapi juga mungkin disebabkan
oleh dampak peraturan baru pada sektor pertambangan di Indonesia. FDI tetap memiliki
diversifikasi yang baik, dengan aliran masuk dari pertambangan, manufaktur dan utilitas
yang mendominasi pada kuartal kedua.
Penurunan pada neraca
berjalan telah mendorong
sejumlah usulan
kebijakan…

Sebagai tanggapan dari penurunan yang terjadi dalam kaitannya dengan defisit neraca
berjalan pada angka-angka kuartal kedua, Bank Indonesia dan Pemerintah telah
mengumumkan sejumlah kebijakan sebagai tanggapan untuk menyesuaikan defisit
neraca berjalan ke ―tingkat yang berkelanjutan untuk mendukung momentum ekonomi
nasional.‖ Sebagai contoh, Bank Indonesia menyatakan bahwa ia akan menetapkan
fokus pada stabilisasi Rupiah ―sesuai dengan kondisi fundamental‖ dan akan mengambil
langkah-langkah untuk mengelola pertumbuhan kredit dan memperdalam pasar valuta
asing. Langkah-langkah yang diumumkan oleh Pemerintah termasuk dukungan untuk
mendorong ekspor dan juga langkah-langkah yang bertujuan untuk membatasi
kebergantungan kepada impor dan mendukung produksi dalam negeri, seperti usulan
bagi kebijakan keringanan pajak yang bertujuan untuk mendorong investasi untuk
menghasilkan barang-barang modal dan peraturan untuk menurunkan ―kebergantungan
terhadap impor barang-barang jadi‖.

…tetapi juga penting
untuk memastikan bahwa
kebijakan tetap
mendukung
keberlanjutan investasi
dalam dan luar negeri

Merupakan hal penting bahwa kebijakan tanggapan tetap tepat. Sebagai contoh, ketika
melihat perkiraan (outlook) jangka pendek neraca berjalan, patut untuk dicatat penurunan
alami impor seperti yang disinggung di atas dengan menurunnya ekspor. Langkahlangkah yang ditujukan pada substitusi impor, misalnya pada barang modal, tampaknya
hanya akan membawa dampak yang perlambatan, kemungkinan adanya ketidak
efektifan dan bahkan dapat membatasi manfaat yang diperoleh perusahaan-perusahaan
di dalam negeri dengan penggunaan barang impor setengah jadi, seperti akses kepada
rangkaian teknologi yang lebih luas atau manfaat dari biaya yang lebih rendah maupun
kualitas yang lebih baik (lihat Bagian C dari Triwulan edisi bulan Juli 2012).
Selain itu, kebijakan baru apapun harus tidak membawa ketidakpastian baru kepada
arah penyusunan kebijakan perdagangan dan investasi yang akan semakin menekan
neraca eksternal. Memperkenankan perlemahan bertahap kepada kurs tukar valuta,
seperti yang terjadi belakangan ini, dapat mendukung peningkatan pada neraca
perdagangan melalui dorongan penyesuaian harga relatif yang dapat mendukung kinerja
ekspor dan membuat impor menjadi lebih mahal. Selain itu, kemajuan yang
berkelanjutan pada reformasi struktural utama, seperti peningkatan infrastruktur dan
lingkungan peraturan perundangan, dapat mendukung daya saing dalam negeri –
mengangkat potensi ekonomi ekspor sementara juga membatasi daya saing impor
terhadap perusahaan-perusahaan lokal – dan kepercayaan investor.

Neraca pembayaran
diproyeksikan defisit di
tahun 2012 secara total,
dan diperkiraan kembali
ke surplus pada tahun
2013

Neraca berjalan setahun penuh diproyeksikan defisit sekitar 21 miliar dolar AS untuk
tahun 2012, setara dengan sekitar 2,3 persen dari PDB. Pada tahun 2013 defisit neraca
berjalan diperkirakan akan turun menjadi 1,6 persen dari PDB dengan pemulihan pada
surplus perdagangan, yang mencerminkan peningkatan yang mulai tercatat pada
pertumbuhan ekonomi mitra perdagangan utama dan dampak depresiasi Rupiah yang
berjalan. Perkiraan (outlook) bagi neraca pembayaran secara keseluruhan akan
bergantung pada potensi volatilitas aliran masuk portofolio bersih. Pada keadaan dasar,
dengan bertahannya FDI dan berkontribusi kepada aliran masuk keuangan yang kuat,
keseluruhan defisit neraca pembayaran yang tercatat untuk tahun ini diproyeksikan akan
berakhir pada tahun 2013.
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Gambar 12: Turunnya pertumbuhan ekspor diikuti
penurunan impor

(nilai perdagangan barang, miliar dolar AS, pertumbuhan
tahun-ke-tahun rata-rata bergerak 3-bulanan untuk nilai
rata-rata barang, persen)
Export value (LHS)
Import value (LHS)
Trade balance (LHS)
Export growth 3mma yoy (RHS)
Import growth 3mma yoy (RHS)
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Tabel 4: Menyempitnya surplus perdagangan akan
menggerakkan neraca berjalan ke defisit untuk tahun 2012
secara keseluruhan

(miliar dolar AS)
2009

2010

2011

Seluruh Neraca
Pembayaran

12,5

30,3

11,9

-7,0

3,3

Neraca Berjalan

10,6

5,1

1,7

-21,2

-16,4

Perdagangan

21,2

21,3

24,2

0,2

6,8
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-15,1

-20,8

-26,6

-24,9
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Aug-08
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Aug-10
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2012

2013

4,9

26,6

13,4

15,9

19,7

Inv. Langsung

2,6

11,1

11,5

10,1

10,0

Portofolio

10,3

13,2

3,9

10,5

10,0

-8,2

2,3

-2,1

-4,7

-0,3

66,1

96,2

110,1

110,2

n.a.

Lainnya
Cadangan
devisa(a)

Catatan: Kesalahan dan penghilangan tidak diperlihatkan. (a)
Cadangan 2012 pada akhir bulan September
Sumber: BI dan proyeksi staf Bank Dunia

Catatan: 3mma adalah rata-rata bergerak 3 bulan. Data
pertumbuhan impor, termasuk impor ke Zona Ekonomi
Khusus, hanya tersedia dari Januari 2009
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

4. Laju inflasi tetap bertahan pada tingkat yang moderat
Inflasi IHK headline
tahun-ke-tahun bergerak
turun ke 4,3 persen pada
bulan September 2012
sementara inflasi inti
tetap stabil pada sedikit
di atas 4 persen

Inflasi IHK headline menyusut ke 4,3 persen tahun-ke-tahun pada bulan September 2012,
turun 0,3 persentase dibanding bulan Juli dan Agustus (Gambar 13). Inflasi inti, yang
memberikan pengukuran yang lebih baik terhadap tekanan harga konsumen, relatif tetap
rendah dan stabil, dengan turun tipis menjadi 4,1 persen pada bulan September.
Stabilnya inflasi headline, ditengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang masih kuat,
menunjukkan bahwa perkiraan inflasi hingga saat ini tetap terjaga ditunjang oleh tidak
terjadinya perubahan besar dari harga-harga barang yang dikelola pemerintah dan
harga-harga komoditas, diimbangi oleh depresiasi nominal mata uang sepanjang tahun.
Namun demikian, tetaplah masih perlu untuk terus mengamati adanya tanda-tanda
tekanan inflasi yang akan datang pada ekonomi umum dan pada sektor-sektor tertentu,
seperti terjadi peningkatan yang kuat pada sebagian pasar properti belakangan ini.

Gambar 13: Inflasi headline dan inti tetap berada pada
tingkat yang rendah

Gambar 14: Perbedaan harga beras dalam dan luar negeri
telah turun dari tingkat tertinggi pada awal 2012
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Inflasi harga bahan
pangan lebih rendah dari
biasanya

Penurunan tahun-ke-tahun inflasi headline pada bulan September terutama disebabkan
oleh penurunan harga bahan pangan menjadi 6,6 persen. Harga beras dalam negeri yang
stabil selama bulan Ramadan adalah faktor utama yang menjaga pertumbuhan inflasi
bahan pangan lebih rendah dari biasanya. Pertumbuhan harga beras pada sembilan
bulan pertama tahun 2012 mencapai 3,1 persen, tingkat paling rendah (juga terjadi pada
tahun 2009) dari tahun kalender manapun sejak tahun 2004. Melemahnya tekanan harga
bahan pangan mendorong turunnya laju inflasi keranjang kemiskinan dari 7,7 persen
pada bulan Juni menjadi 5,9 persen pada bulan September. Walaupun harga beras hanya
mencatat pertumbuhan yang rendah sepanjang tahun 2012, tingkat harganya tetap tinggi
dan masih berada 50 persen lebih tinggi dibanding harga pada awal tahun 2010 setelah
terjadi lonjakan harga yang besar pada akhir tahun. Dimulainya tahun ajaran baru
mendorong peningkatan biaya pendidikan sebesar 2,9 persen sepanjang bulan Agustus,
sementara dengan tidak adanya perubahan harga energi bersubsidi selama lebih dari
satu tahun, laju inflasi biaya transportasi dan energi rumah tangga tetap moderat.

Perbedaan antara harga
beras dalam dan luar
negeri menyusut dari nilai
tertinggi pada bulan Juni

Perbedaan antara harga beras dalam dan luar negeri menyusut dari nilai tertingginya
yang tercatat pada bulan Juni (Gambar 14). Pada bulan September 2012, harga beras
kulakan dalam negeri lebih tinggi sebesar 65-76 persen (sesuai kualitas) dari beras yang
sebanding di pasar internasional (masing-masing dari Thailand dan Vietnam), turun dari
perbedaan harga tertinggi sebesar 73-101 persen pada bulan Februari 2012. Penyusutan
perbedaan harga itu didorong oleh tiga faktor: peningkatan yang besar dalam harga beras
internasional (peningkatan harga beras berkualitas rendah Vietnam sebesar 15 persen);
berlanjutnya depresiasi Rupiah terhadap dolar AS; dan melemahnya peningkatan harga
beras dalam negeri karena peningkatan produksi.

Perkiraan harga jangka
pendek turun dengan
tajam, merosot di bawah
tingkat yang tercatat
sebelum peningkatan
menjelang bulan
Ramadan

Seperti pada tahun-tahun yang lalu, setelah berakhirnya bulan Ramadan, perkiraan harga
konsumen turun dengan tajam pada bulan Agustus ke tingkat yang lebih rendah secara
signifikan dari yang tercatat pada bulan-bulan menjelang masa liburan. Menurut survei BI,
lebih banyak responden yang membandingkan ke bulan yang lalu melihat bahwa hargaharga dalam tiga dan enam bulan akan turun karena sejumlah bahan pangan memasuki
masa panen dan peningkatan pada distribusi barang-barang di seluruh negeri. Proporsi
responden terbanyak memperkirakan penurunan harga terbesar akan terjadi pada bahan
pangan, diikuti dengan sandang.

Inflasi IHK diproyeksikan
akan meningkat menjadi
4,9 persen tahun-ketahun pada kuartal akhir
tahun 2012, menuju batas
atas target BI sebesar 4,5
± 1 persen, dan akan naik
sedikit lebih tinggi pada
tahun 2013

Menurut perkiraan dasar (baseline outlook), inflasi IHK diproyeksikan akan meningkat
menjadi 4,9 persen tahun-ke-tahun pada kuartal terakhir tahun 2012, yang mencerminkan
berlanjutnya tingkat pertumbuhan kredit yang tinggi, permintaan dalam negeri yang masih
kokoh dan pengaruh dari harga impor yang lebih tinggi karena depresiasi nilai Rupiah
terhadap dolar AS. Diperkirakan bahwa depresiasi Rupiah sebesar 10 persen terhadap
dolar AS akan secara kasar berkaitan dengan peningkatan sebesar 0,5-1 poin persentase
pada inflasi headline pada kuartal tersebut. Perkiraan inflasi bergerak menuju batas
sasaran atas Bank Indonesia sebesar 4,5 ± 1 persen. Inflasi IHK tahunan untuk tahun
2012 secara keseluruhan diproyeksikan sebesar 4,4 persen.
Pada tahun 2013, inflasi diproyeksikan akan meningkat menjadi 5,1 persen untuk
keseluruhan tahun, sesuai pengaruh kuatnya permintaan konsumen, peningkatan kredit
konsumen dan depresiasi nilai tukar valuta. Terdapat risiko penurunan pada perkiraan ini
bila situasi luar negeri semakin tidak menentu (walaupun pengaruhnya dapat diimbangi
dengan harga impor yang lebih tinggi jika diikuti dengan depresiasi nilai tukar valuta).
Jalur bagi harga-harga yang dikelola pemerintah juga menjadi kunci perkiraan (outlook)
itu, dengan perkiraan dasar (baseline) mengasumsikan tidak adanya peningkatan harga
energi. Namun, RAPBN 2013 yang sedang dibahas di DPR turut menyertakan usulan
peningkatan tarif listrik sebesar 15 persen, secara bertahap tiap kuartal, walaupun
sementara ini tidak ada usulan untuk reformasi harga BBM. Hasil panen yang baik pada
awal tahun telah mendorong turun perkiraan inflasi keranjang kemiskinan menjadi 6,5
persen pada kuartal 4/2012 dan 7,4 persen pada kuartal akhir tahun 2013.

Pertumbuhan deflator
PDB telah menyusut ke
tingkat rendah yang
tercatat pada waktu krisis
keuangan dunia dengan

Luasnya tingkat harga pada ekonomi, yang diukur oleh deflator PDB, meningkat sebesar
5,7 persen tahun-ke-tahun pada kuartal 2/2012, tingkat paling rendah sejak tahun 2009.
Hal ini disebabkan oleh harga investasi yang hanya bertumbuh sebesar 0,1 persen pada
kuartal kedua, pertumbuhan kuartalan paling rendah dengan penyesuaian musiman
selama satu dekade. Inflasi deflator PDB diproyeksikan akan meningkat pada sisa tahun
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2012 hingga mencapai 6,5 persen untuk sepanjang tahun (dengan rendahnya nilai inflasi
pada paruh pertama memberikan kontribusi kepada revisi turun pada perkiraan tersebut).
Pada tahun 2013, pertumbuhan deflator PDB tahunan diperkirakan akan semakin
meningkat, mencapai 7,9 persen berkat percepatan pertumbuhan ekonomi dan
berlanjutnya kondisi kredit yang kuat, walau tetap masih berada di bawah nilai rata-rata
14,5 persen selama 4 tahun sebelum krisis keuangan dunia.

5. Ekuitas meningkat pada kuartal ketiga dan pertumbuhan kredit yang cepat
terus berlanjut
Ekuitas Indonesia
mencatat pertumbuhan
kuartal yang kuat
sementara kinerja pasar
obligasi lebih beragam

Indonesia berpartisipasi penuh di dalam peningkatan pasar ekuitas dunia pada kuartal
ketiga. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat hampir 8 persen pada kuartal
tersebut, dibandingkan dengan 7,3 persen indeks S&P 500 Amerika Serikat (dalam
perhitungan Rupiah), lebih dari cukup untuk menutupi penurunan yang terjadi pada
kuartal kedua. Peningkatan ini didorong oleh kuatnya pembelian ekuitas bersih sebesar
14,4 triliun rupiah oleh investor asing. Yield obligasi pemerintah dalam negeri tercatat
meningkat dan naik sebesar 50 basis poin pada akhir bulan Agustus dengan melemahnya
Rupiah, tetapi dengan peningkatan risiko internasional, harga obligasi kembali pulih. Yield
obligasi 5-tahun menutup kuartal itu pada tingkat 5,5 persen (Gambar 15).

Rupiah terus sedikit
terdepresiasi terhadap
dolar AS

Depresiasi rupiah berlanjut terhadap dolar AS belakangan ini, melemah sebesar 1,5
persen sepanjang kuartal, dan tercatat terdepresiasi sebesar 5.7 persen dari awal tahun
hingga bulan Oktober. Melemahnya kinerja rupiah sepanjang tahun 2012, juga dialami
sejumlah eksportir utama komoditas, seperti Brasil dan Afrika Selatan. Seperti disinggung
di atas, Depresiasi valuta akan mendorong penyesuaian neraca perdagangan Indonesia,
yang mencerminkan pilihan kebijakan Bank Indonesia untuk melakukan intervensi pada
waktu-waktu tertentu untuk menahan gejolak pasar mata uang. Menghadapi ini,
tampaknya BI telah menggunakan masa pemulihan untuk membangun kembali cadangan
devisanya dari aliran masuk modal portofolio pada bulan September.Cadangan devisa
telah meningkat sebesar 3,7 miliar dolar AS pada kuartal ketiga (Gambar 16). Dengan
memperhitungkan laju inflasi Indonesia yang agak tinggi dibanding mitra-mitra
perdagangan utamanya, depresiasi mata uang tetap bertahan rendah secara riil. Kurs
tukar efektif riil (dengan pembobotan IHK) pada akhir bulan Agustus berada pada 5,7
persen, lebih rendah dari nilai puncaknya pasca krisis keuangan pada bulan Agustus
2010.

Gambar 15: Ekuitas Indonesia mencatat pertumbuhan
yang kuat pada kuartal tiga tapi Rupiah tetap melemah…

Gambar 16: …walau pembelian oleh asing untuk ekuitas dan
obligasi meningkat dengan kuat pada bulan September

(indeks ekuitas, 1 Agustus 2011=100; Rupiah per dolar AS;
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Dengan inflasi yang
stabil, BI memfokuskan
pada dukungan
pertumbuhan sambil
mengelola gejolak valuta
dan membatasi perkiraan
inflasi

Dengan inflasi kembali dibawah kisaran target 4,5 persen +/- 1 persen pada bulan
September, Bank Indonesia mengidentifikan kebijakannya yang dinyatakan pada
kebijakan moneter bulan September bahwa ia memiliki ruang untuk melanjutkan
―…pencapaian keseimbangan eksternal secara bertahap‖. Tantangan yang akan dihadapi
Bank Indonesia adalah menyeimbangkan antara pemberian dukungan terhadap
pertumbuhan, disaat kondisi ekonomi dunia yang diperkirakan akan tetap lemah selama
jangka pendek, dan mengurangi tekanan inflasi akibat depresiasi Rupiah. Pada laporan
Pasal IV 2012 tentang Indonesia, IMF secara khusus mendorong BI untuk mengambil
tindakan untuk menormalkan kondisi likuiditas untuk mengendalikan tekanan inflasi dan
risiko sektor keuangan apapun yang baru timbul. Dalam kaitannya dengan manajemen
likuiditas dan kebijakan moneter yang lebih luas, faktor ketidakpastian utama adalah
dampak dari pembaruan ekspansi moneter oleh bank-bank sentral utama dunia. Bila
kegiatan ini menyebabkan peningkatan aliran masuk investasi portofolio, BI mungkin perlu
menyiapkan diri menghadapi peningkatan likuiditas dolar dalam negeri dan inflasi harga
aset yang berlebihan. Namun kemungkinan terjadinya tidaklah besar dengan masih
rapuhnya keadaan ekonomi dunia.

Kinerja sektor perbankan
secara keseluruhan tetap
kuat

Kinerja sektor perbankan secara keseluruhan tetap kuat dan indikator kesehatan
keuangan utama tetap kokoh. Hingga bulan Juni 2012, Rasio Kecukupan Modal (Capital
Adequacy Ratio/CAR) terjaga di atas 17 persen, rasio agregat hutang terhadap simpanan
(LDR) sebesar 83 persen, sementara tingkat kredit macet (non-performing loan/NPL)
tetap rendah pada 2,2 persen. Profitabilitas industri perbankan seperti diukur dengan
tingkat pengembalian aktiva dan ekuitas (return on assets dan return on equity) masingmasing sebesar 3,2 persen dan 18,2 persen.

Pertumbuhan kredit tetap
kuat , dan mendekati nilai
tertinggi akhir-akhir ini
secara ril…

Pertumbuhan kredit pada bulan Juli tercatat cepat sebesar 26,6 persen tahun-ke-tahun
(12,3 persen tahun berjalan). Kredit investasi, yang naik 30 persen tahun-ke-tahun pada
bulan Juli, telah memimpin pertumbuhan ini dan diikuti dengan kredit modal kerja tidak
jauh di belakangnya, pada 27 persen, dan pertumbuhan kredit konsumsi yang lebih
rendah tapi tetap besar pada 18,9 persen (Gambar 17). Juga terdapat peningkatan yang
cukup besar pada tingkat hutang swasta dari luar negeri yang dicatat oleh BI, yang
mencapai 123,7 miliar dolar AS (naik 30 persen dari 96,5 miliar dolar AS pada akhir bulan
Juli 2011). Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh ketaatan yang lebih baik terhadap
kewajiban pelaporan hutang luar negeri dengan peningkatan penegakkan peraturan oleh
BI sejak pertengahan tahun 2011, dan juga karena kuatnya penerbitan obligasi
perusahaan luar negeri, dan juga pemberian pendanaan anak perusahaan oleh
perusahaan induk di luar negeri.

…yang akan penting
untuk dipantau di masa
depan, serta potensi
pengaruh sektor
keuangan dari penurunan
ekspor dan permintaan
komoditas

Kenyataan bahwa pertumbuhan kredit yang paling cepat adalah kredit investasi modal
kerja, dan bukan kredit konsumen, merupakan berita yang menenangkan di tengah
keprihatinan tentang keberlanjutan laju pertumbuhan kredit yang saat ini sedang tinggi,
khususnya pada sektor perbankan yang masih rendah seperti di Indonesia. Sejauh kredit
itu digunakan secara efektif untuk meningkatkan modal dalam negeri dan mendorong
potensi pertumbuhan, laju kredit yang cepat merupakan hal yang baik bagi pertumbuhan
ekonomi jangka panjang. Namun, tampaknya pertumbuhan kredit riil (yang disesuaikan
dengan inflasi yang terjadi) kembali ke nilai-nilai tertingginya pada tahun 2004 (Gambar
18), dan laju pemberian kredit, dan pengendalian kualitas kredit, harus dipantau secara
hati-hati. Hal yang sama juga berlaku bagi pergerakan utang luar negeri swasta, karena
pada saat jumlah total utang luar negeri swasta rendah dan ukuran kerentanan hutang
luar negeri tidak mengancam, kredit luar negeri swasta menjadi makin naik dan kini telah
melampaui jumlah utang luar negeri pemerintah.
Yang juga penting untuk diperhatikan adalah tanda-tanda pengaruh lanjutan dari
penurunan ekspor dan kuatnya aliran dana, serta neraca keuangan dunia usaha dan
lembaga-lembaga di Indonesia. Sebagai contoh, laporan media menunjukkan bahwa
sejumlah produsen batu bara dan perusahaan pengapalan berskala besar telah
terpengaruh oleh perlemahan permintaan luar negeri dan harga komoditas, dan kedua
jenis perusahaan itu kini menghadapi tekanan keuangan, misalnya melakukan rencana
restrukturisasi dengan bank mereka. Pada sektor keuangan non-bank, perusahaanperusahaan sewa guna usaha (leasing) yang memberikan belanja modal seperti alat-alat
berat untuk sektor pertambangan dapat juga terkena dampak dari penurunan permintaan.
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Gambar 17: Pertumbuhan kredit masih tinggi, terutama
kredit investasi dan modal kerja…

Gambar 18: …dengan perkiraan pertumbuhan kredit riil pada
nilai tertinggi yang lalu
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Perkembangan-perkembangan di atas terjadi pada masa transisi ke Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Indonesia yang baru. Seperti diuraikan pada Triwulanan edisi bulan
Oktober 2011, OJK akan menggabungkan fungsi pemantauan pasar modal dan nonbank, yang kini dilaksanakan oleh Bapepam-LK, dengan pemantauan dan pengaturan
fungsi yang kini dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemantauan pasar saham dan lembaga
keuangan non-bank akan dipindahkan kepada OJK pada bulan Januari 2013, dan
tanggung jawab pemantauan perbankan pada bulan Januari 2014.
Dalam persiapannya, Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk
mendukung keberhasilan pembentukan OJK, termasuk dukungan upaya untuk mengelola
kapasitas pemantauan yang ada sekarang pada proses transisi dan mengambil dari
pengalaman internasional untuk reformasi peraturan. Selain itu, pada bulan Juli 2012
Dewan Komisaris OJK telah diangkat sesuai dengan jadwal waktu yang tercantum pada
UU OJK dan para anggota Dewan telah mulai melakukan tanggung jawabnya. Dewan itu
juga telah menerima rencana struktur organisasi awal untuk OJK. Prioritas langkah
berikut untuk pendirian OJK termasuk peyelesaian penggunaan kebijakan SDM dan
pengangkatan untuk posisi-posisi utama dan finalisasi sistem manajemen internal.
Akibatnya, OJK dan otoritas sektor keuangan lainnya melanjutkan upaya mereka untuk
menerapkan agenda reformasi sektor finansial jangka menengah Indonesia, termasuk
memberikan prioritas pada penerapan protokol manajemen krisis yang telah
diamandemen, mendukung diversifikasi sektor finansial, dan mendorong keterlibatan
keuangan bagi mereka yang kurang diperhitungkan.

6. Posisi fiskal tetap kokoh tetapi risiko telah meningkat
Walau posisi fiskal
Indonesia tetap kokoh
pada kuartal 3/2012,
risiko fiskal telah
meningkat dengan
naiknya biaya subsidi
energi dan perlambatan
pengumpulan
penerimaan

Neraca anggaran secara keseluruhan mencatat defisit sebesar 35 triliun rupiah pada
delapan bulan pertama tahun 2012. Defisit ini cukup jauh di bawah sasaran defisit pada
APBN-P sebesar 190 triliun rupiah atau 2,2 persen dari PDB (Tabel 5) tetapi belanja dan
kemudian defisit anggaran cenderung meningkat menjelang akhir tahun. Sesungguhnya,
pada tahun 2010 dan 2011, ketika defisit setahun penuh mencatat defisit yang rendah,
neraca pemerintah pusat berada dalam keadaan surplus dari bulan Februari hingga
November. Kumulatif defisit yang tercatat sejauh ini pada tahun 2012 mencerminkan
pencairan subsidi energi yang lebih tinggi dan sedikit penurunan pada pengumpulan
penerimaan. Perkembangan positif bahwa rencana pembiayaan Pemerintah berada pada
jalur yang tepat, dengan 76 persen dari penerbitan bruto yang direncanakan untuk tahun
2012 telah tercapai pada pertengahan bulan September.
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Tabel 5: Defisit kemungkinan meningkat, walau rencana pembiayaan pemerintah berada pada jalur yang tepat

(defisit APBN, defisit primer, pembiayaan bersih, persen dari PDB)
2010
APBN-P

Riil

2011
Realisasi
akhirAgustus

APBN-P

Keseimbangan
Anggaran
-2,1
-0,7
0,7
(surplus/
defisit)
Neraca primer
-0,4
0,6
1,6
Pembiayaan
2,1
1,4
1,2
bersih
Catatan: SI adalah proyeksi Semester I Kemenkeu
Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia

Riil

Realisasi
akhirAgustus

APBN-P

2012
Proyeksi
SI Kemenkeu

Realisasi
akhirAgustus

-2,1

-1,1

0,6

-2,2

-2,3

-0,4

-0,6

0,1

1,4

-0,8

-0,9

0,4

2,1

1,7

1,0

2,2

2,3

1,3

Pengumpulan
penerimaan melambat,
didorong oleh rendahnya
penerimaan yang
berkaitan dengan ekspor
dan komoditas

Pada tahun berjalan hingga akhir Gambar 19: Produksi minyak yang dibawah proyeksi
bulan
Agustus,
penerimaan telah berkontribusi kepada penerimaan bukan pajak
mencapai 59 persen dari sasaran yang lebih rendah
APBN-P (798 triliun rupiah), (Produksi minyak, ribuan barel per hari)
peningkatan sebesar 11 persen
Ribu barel per hari
Ribu barel per hari
dibanding periode yang sama
1100
1100
APBN-P
tahun
lalu.
Namun
tingkat
APBN
1000
1000
pertumbuhan nominal ini lebih
900
900
rendah dari tahun-tahun yang lalu,
yang mencerminkan permintaan
Riil
800
800
luar negeri yang lebih rendah dan
700
700
lebih kecilnya penerimaan yang
berkaitan dengan ekspor dan
600
600
komoditas. Penerimaan pajak
500
500
penghasilan non-migas hanya
meningkat sebesar 10 persen,
dibanding 18 persen pada periode
yang sama tahun lalu, yang
mencerminkan moderasi pada Sumber: Kemenkeu (Nota Keuangan dan laporan Semester I)
kegiatan usaha yang berhubungan Catatan: * Data hingga Agustus ** RAPBN
dengan ekspor dan komoditas.
Bea ekspor hingga bulan Agustus turun sebesar 30 persen dibanding tahun 2011, dengan
permintaan dunia yang lebih rendah menekan harga-harga seperti minyak sawit. Namun
pajak pertambahan nilai mencatat kinerja yang relatif kuat, dengan dukungan dari kuatnya
pertumbuhan konsumsi pada semester satu (Tabel 6). Penerimaan bukan pajak, yang
besarnya sekitar seperempat dari jumlah penerimaan dan umumnya terdiri dari
penerimaan sumber daya alam, juga menurun karena produksi minyak yang dibawah
perkiraan (Gambar 19).

Peningkatan belanja
subsidi energi menambah
tekanan pada perkiraan
(outlook) fiskal jangka
pendek

Laju pencairan belanja telah meningkat secara keseluruhan, umumnya didorong oleh
belanja subsidi energi yang lebih besar. Jumlah pengeluaran pada delapan bulan pertama
tahun 2012 mencapai 833 triliun rupiah, naik sebesar 23 persen dibanding periode yang
sama pada tahun 2011, sementara lebih dari dua per tiga dari subsidi energi selama
setahun penuh telah dihabiskan (Tabel 6). APBN-P 2012 memperkenankan penyesuaian
harga BBM bersubsidi jika rata-rata Harga Minyak Indonesia (Indonesian Crude Oil
Price/ICP) selama 6 bulan mencapai 121 dolar AS per barel (15 persen di atas asumsi
anggaran ICP). Syarat ini tampaknya tidak akan terpenuhi, walaupun dengan peningkatan
ICP dari 99 dolar AS per barel pada bulan Juni menjadi 112 dolar AS pada bulan Agustus.
Selain itu, usulan peningkatan tarif listrik untuk tahun 2012 juga telah ditolak oleh DPR
pada tahun ini. Absennya reformasi subsidi energi ini tampaknya akan menyebabkan
pengeluaran yang berlebihan untuk subsidi energi dan hilangnya kesempatan (opportunity
cost) yang signifikan (lihat Triwulan bulan April 2012 untuk pembahasan lebih lanjut).
Pemerintah telah memproyeksikan bahwa belanja untuk subsidi energi akan mencapai
306 triliun rupiah pada tahun 2012, melampaui alokasi pada APBN-P sebanyak 94 triliun
rupiah (atau 44 persen). Sejauh ini, kebijakan Pemerintah untuk membatasi konsumsi
BBM bersubsidi tampaknya hanya membawa dampak yang kecil. Volume BBM bersubsidi
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diperkirakan akan melampaui kuota sebesar 40 juta KL yang dialokasikan pada APBN-P
dengan kuatnya pertumbuhan penjualan kendaraan dan perbedaan harga yang signifikan
antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar; DPR baru-baru ini menyetujui tambahan
2
BBM bersubsidi sebanyak 4 juta KL untuk tahun 2012.
Tabel 6: Tingkat penyerapan anggaran hingga akhir bulan Agustus menunjukkan peningkatan

(realisasi APBN hingga akhir bulan Agustus)
Nilai nominal pada
akhir Agustus
(triliun rupiah)
2010
2011
2012

Sebagai bagian dari
APBN-P setahun
(persen)
2010
2011
2012

Pertumbuhan nominal
relatif dibanding Jan Agu tahun lalu (persen)
2010
2011
2012

Penerimaan negara dan hibah

603

719

798

60,8

61,4

58,7

21,0

19,2

11,0

Penerimaan pajak, dari

448

535

615

60,3

60,9

60,5

15,6

19,5

14,9

Pajak penghasilan non-migas

197

232

256

64,1

63,4

57,4

13,7

18,1

10,1

Pajak pertambahan nilai

137

157

204

51,9

52,7

60,8

20,9

15,2

29,9

3

21

15

52,7

82,7

63,9

461,3

632,7

-29,6

155

182

181

62,5

63,5

53,1

39,7

17,7

-0,4

557

678

833

49,4

51,3

53,8

7,1

21,8

22,9

Pajak ekspor
Penerimaan bukan pajak
Belanja
Pemerintah Pusat, o/w

348

432

533

44,6

47,5

49,8

4,7

23,9

23,4

Pegawai

98

125

137

60,1

68,5

64,7

8,8

28,2

9,6

Materi

45

52

63

40,0

36,6

33,7

21,8

16,1

20,4

Modal

27

37

51

28,7

26,1

30,4

-11,1

35,3

39,3

Subsidi energi

73

114

155

50,9

58,3

76,4

69,4

55,5

35,8

Bantuan sosial
Transfer ke Daerah

31

24

42

44,0

29,5

76,2

-6,2

-22,9

74,6

208

246

300

60,4

59,7

62,7

11,2

18,2

21,9

Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia
Pencairan APBN untuk
belanja program inti telah
meningkat, tetapi
rendahnya pencairan
belanja masih menjadi
tantangan

Pencairan untuk belanja modal telah meningkat tetapi masih berada di bawah sasaran.
Belanja modal mencapai 51 triliun rupiah sepanjang tahun hingga bulan Agustus, 40
persen lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Belanja material mencapai 63
triliun rupiah, naik sebesar 20 persen dibanding tahun lalu. Belanja sosial juga meningkat,
dengan pencairan yang mencapai lebih dari dua per tiga dari alokasinya. Peningkatan ini
mencerminkan upaya yang dibuat oleh para kementerian negara dan Tim Evaluasi dan
Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA), dalam memantau dan mempercepat
pelaksanaan anggaran pada tahun 2012. Walau dengan peningkatan-peningkatan
tersebut, tingkat pencairan belanja material dan modal masih cukup jauh di bawah target
semester 1 sebesar 50 persen yang ditetapkan oleh TEPPA, yang mencerminkan
tantangan yang terus masih bertahan di dalam pelaksanaan anggaran. Tantangan
tersebut termasuk penundaan administratif sebelum pelaksanaan proyek seperti
pengangkatan pejabat satuan kerja (Satker), proses revisi anggaran yang rumit, dan
proses pengadaan yang menghabiskan waktu. TEPPA menyatakan sebesar 47 persen
proyek (53.000 dari 115.000 proyek/paket yang tercatat) belum menyelesaikan
pengadaan setelah enam bulan sejak tahun fiskal dimulai.

Terdapat kemajuan dalam
persiapan menghadapi
potensi krisis pada pasar
sekuritas pemerintah

Sementara itu, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan persiapan menghadapi
krisis, Pemerintah telah menyusun Protokol Manajemen Krisis (Crisis Management
Protocol/CMP) untuk meningkatkan daya tanggap dalam hal terjadinya krisis pada pasar
obligasi dalam mata uang lokal. Indikator-indikator yang akan dipantau untuk menentukan
tingkat krisis termasuk: tolok ukur yield pada Surat Utang Negara, kurs tukar valuta,
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan bagian dari kepemilikan asing dalam
sekuritas Negara. Kebijakan yang diusulkan untuk menangani krisis termasuk pembelian
kembali sekuritas Negara pada pasar sekunder dan penundaan atau penghentian
3
penerbitan Surat Utang Negara.
2

http://www.bphmigas.go.id/
http://www.dmo.or.id/dmodata/6Publikasi/4Presentasi/2012/Investor%20Presentation%20%207%20September%202012.pdf

3
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Tabel 7: Belanja subsidi energi yang lebih tinggi dan moderasi pada pengumpulan penerimaan tampaknya akan
meningkatkan defisit pada tahun 2012

(triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Asumsi harga BBM bersubsidi

2011

2012

2012 (p)

2012 (p)

Hasil

APBN-P

Bank
Dunia
Oktober
2012*

Tidak
berubah

Potensi
peningkatan
Rp 1.500
jika harga
minyak
cukup
tinggi**

Laporan
proyeksi
Kemenkeu
Semester
I
Tidak
berubah

Ramalan BD Oktober 2012
Perbedaan dibanding:
APBN-P
Laporan
Bank
KeDunia
menkeu
Juni
Semester
2012
I

Tidak
berubah

A. Penerimaan negara dan
hibah
1. Penerimaan pajak

1.211

1.358

1.362

1.340

-18.6

-22,7

4,8

874

1.016

1.017

1.001

-14,8

-15,6

-2,0

2. Penerimaan bukan
pajak
B. Belanja

331

341

345

337

-3,6

-7,1

6,1

1.295

1.548

1.553

1.541

-6.9

-11,7

29,8

884

1.070

1.071

1.062

-7,8

-9,1

29,7

1. Pemerintah pusat.
o/w
Pegawai

176

212

206

204

-8,3

-2,2

0,0

Materi

125

187

170

160

-26,4

-9,8

-1,8

Modal

118

169

153

146

-22,8

-7,4

0,9

Subsidi, o/w

295

245

347

345

99,7

-2,1

16,8

165

137

217

214

77,1

-2,3

16,5

71

55

48

54

-1,7

5,8

0,7

411

479

482

480

0,9

-2,6

-0,3

Subsidi BBM
Sosial
2. Transfer ke daerah
C. Neraca primer

9

-72

-79

-84

-11,7

-5,1

-24,9

D. SURPLUS / DEFISIT

-84

-190

-191

-202

-11,6

-11,0

-24,9

Sebagai persen dari
PDB
Pertumbuhan ekonomi
(persen)
IHK (persen)

-1,1

-2,2

-2,3

-2,4

-0,2

-0,1

-0,3

6,5

6,5

6,3-6,5

6,1

-0,4

N,A

0,1

Kurs tukar (Rp/dolar AS)
Harga minyak (dolar AS/barel)

5,4

6,8

4,8

4,4

-2,4

-0,4

0,0

8.742

9.000

9250

9.350

350,0

100,0

50,0

111

105

110

115

10,0

5,0

5,0

Produksi minyak (ribu
898
930
900
900
-30,0
0,0
0,0
barel/hari)
Catatan: *Perkiraan penerimaan oleh Bank Dunia berdasarkan pada metodologi yang berbeda dengan yang digunakan
oleh Pemerintah untuk menghasilkan proyeksi PDB nominal (lihat Bagian C dari Triwulanan edisi Juni 2010 untuk
penjelasan lebih lanjut). ** APBN-P memiliki opsi kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 dengan syarat ratarata harga minyak mentah Indonesia (ICP) selama 6 bulan lebih tinggi 15 persen dari asumsi 105 dollar Amerika per barel
Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia
Proyeksi Bank Dunia bagi
defisit APBN 2012 adalah
2,4 persen dari PDB,
sedikit di atas target
APBN-P sebesar 2,2
persen

Pengumpulan penerimaan sepanjang tahun 2012 tampaknya akan lebih rendah dari
sasaran karena adanya proyeksi penurunan dalam penerimaan pajak penghasilan dan
kegiatan yang berkaitan dengan komoditas, walaupun pajak pertambahan nilai akan tetap
kuat dengan kokohnya permintaan swasta. Belanja tampaknya akan melampaui alokasi
pada APBN-P, yang didorong oleh belanja subsidi energi yang lebih tinggi secara
signifikan karena adanya penyesuaian naik terhadap perkiraan ICP Bank Dunia (dari 110
dolar AS per barel pada Triwulanan bulan Juli menjadi 115 dolar AS per barel).
Sebagai akibatnya, proyeksi Bank Dunia untuk defisit sepanjang tahun 2012 bergerak
menjadi 202 triliun rupiah atau 2,4 persen dari PDB (Tabel 7). Angka ini lebih tinggi
sebesar 11 triliun rupiah dari sasaran defisit Pemerintah sebesar 190 triliun rupiah (2,2
persen dari PDB) pada APBN-P. Pemerintah telah mengalokasikan dana darurat sebesar
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48,6 triliun rupiah untuk risiko subsidi energi dan program-program kompensasi bila harga
BBM bersubsidi meningkat, dan dana itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
akan tambahan belanja. Proyeksi ini memberikan indikasi yang jelas akan risiko-risiko
fiskal yang berkaitan dengan penundaan reformasi subsidi, dengan tingkat harga minyak
saat ini, dan potensi peningkatan biaya kesempatan terhadap jenis belanja yang regresif.
Selain itu, bila tren harga minyak internasional meningkat, risiko mendekati batas defisit
Indonesia sebesar tiga persen dari PDB dapat menyebabkan pengetatan belanja pada
bidang-bidang pembangunan utama.
Pemerintah telah
menyerahkan RAPBN
tahun 2013 pada
pertengahan bulan
Agustus

Pemerintah dan DPR sedang membahas RAPBN tahun 2013 yang diperkirakan akan
selesai pada akhir bulan Oktober. Di tengah ketidakpastian dunia yang masih
berlangsung, RAPBN itu memperkirakan pertumbuhan PDB yang kuat sebesar 6,8
persen untuk tahun 2013. Inflasi diperkirakan akan stabil pada 4,9 persen. Sasaran defisit
fiskal ditetapkan sebesar 1,6 persen dari PDB, lebih rendah dari sasaran APBN-P tahun
2012 sebesar 2,2 persen. RAPBN 2013 menetapkan peningkatan belanja sosial dan
infrastruktur (Kotak 1 menguraikan proses kemajuan dalam penyusunan Basis Data
Terpadu untuk meningkatkan penargetan pada program-program bantuan sosial). Namun
belanja untuk subsidi energi akan tetap besar karena usulan itu hanya menyertakan
peningkatan tarif listrik sebesar 15 persen. Lihat Bagian B untuk pembahasan mendetil
tentang RAPBN 2013.

Kotak 1: Basis Data Terpadu–untuk penargetan program-program bantuan sosial yang lebih baik
Dengan semakin menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia, kaum miskin yang tersisa semakin jauh berada di bawah garis batas
kemiskinan, semakin mempersulit pengentasan kemiskinan. Pemerintah Indonesia menghabiskan sekitar 0,5 persen dari PDB untuk
program-program bantuan sosial bagi rumah tangga, jumlah yang rendah dibanding standar negara membangun dan negara
sewilayahnya. Satu jalan untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan jumlah belanja untuk kaum papa.
Jalan lain adalah meningkatkan jumlah keluarga miskin yang memperoleh manfaat dari program-program tersebut—yaitu dengan
meningkatkan penargetan program-program tersebut. Selama ini, program-program bantuan sosial utama, yang menargetkan 30 persen
rumah tangga Indonesia yang paling miskin, menentukan penerimanya secara terpisah, dengan setengah dari seluruh rumah tangga
yang menjadi target tidak disertakan ke dalam program manapun. Sejak tahun 2010, Pemerintah Indonesia telah merencanakan dan
mengembangkan suatu sistem penargetan nasional baru yang menyertakan catatan terpadu dari penerima manfaat potensial untuk
penargetan seluruh rumah tangga penerima bantuan sosial. Menggunakan data yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun
2011, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekarang mengelola sistem penargetan baru itu, Basis Data
Terpadu, yang mencakup 25 juta rumah tangga, atau sekitar 40 persen penduduk Indonesia.
Basis Data Terpadu kini sudah beroperasi dan telah digunakan untuk memilih 400.000 penerima manfaat baru untuk perluasan PKH
tahun 2012, Program Keluarga Harapan yang merupakan uji coba bantuan tunai bersyarat. Selain itu, 76,4 juta nama telah dikirimkan
kepada Kementerian Kesehatan untuk mendapat kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang baru, dan sekitar 17,5 juta
keluarga kepada pemerintah lokal untuk penargetan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin). Kementerian Pendidikan telah
menyetujui penggunaan Basis Data Terpadu itu untuk pemilihan penerima BSM (Bantuan Beasiswa Siswa Miskin). Selain itu, tim dari
TNP2K yang mengelola basis data telah bekerja bersama sejumlah pemerintah daerah pada tingkat propinsi dan kabupaten yang telah
meminta data untuk program-program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan pemerintah setempat. Sejumlah program tersebut
kini masih berjalan, dengan pendanaan dari anggaran daerah. Beberapa program tersebut, seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan
Daerah), program pelengkap daerah untuk Jamkesmas, menemukan bahwa penggunaan Basis Data Terpadu untuk memilih para
penerima telah memberikan koordinasi yang dibutuhkan dalam penargetan untuk menghindari tumpang-tindihnya para penerima
manfaat.
Dengan daftar penargetan kaum miskin yang lalu telah disusun secara tergesa-gesa (daftar Bantuan Langsung Tunai [BLT], terakhir
diperbaharui pada tahun 2005), atau dengan penerapan yang bervariasi oleh kabupaten (Jamkesmas dan Raskin), penggunaan Basis
Data Terpadu diperkirakan akan menurunkan jumlah rumah tangga yang miskin dan lemah yang selama ini tidak disertakan ke dalam
program-program bantuan sosial, sehingga membuat program-program pengentasan kemiskinan yang ada menjadi lebih efektif. Satu
hal yang penting untuk diselidiki dalam sistem penargetan baru itu adalah pengembangan mekanisme pembaharuan yang efektif, untuk
menjaga basis data itu tetap mutakhir seiring dengan berjalannya waktu.
Catatan: Kotak ini diambil dari http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/02/15879721/protecting-poorvulnerable-households-indonesia. Untuk informasi lebih lanjut tentang perubahan terbaru dalam distribusi kemiskinan,
lihat pada Triwulanan edisi bulan Juli 2012.
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7. Kebijakan tanggapan domestik kembali menjadi fokus ditengah

tingginya risiko eksternal
Risiko penurunan
eksternal terhadap
perkiraan (outlook) tetap
besar…

Sementara kebijakan pendukung yang baru-baru ini diumumkan oleh Bank Sentral Eropa
(ECB) telah secara signifikan menurunkan kekhawatiran terhadap krisis keuangan besar
di zona Euro, kondisi ekonomi di kawasan tersebut masih tetap berada pada keadaan
resesi. Penyelesaian akhir krisis itu masih tetap belum jelas, yang menyebabkan
berlanjutnya risiko terhadap pasar keuangan dunia dan ekonomi global. Sementara itu,
risiko jangka pendek dari kemungkinan terjadinya penurunan lebih lanjut di China dan
ekonomi berkembang utama lainnya, termasuk India, tetap bertahan. Bergerak ke tahun
2013, perkembangan kebijakan fiskal di AS tampaknya akan menjadi fokus. Peraturan
perundangan yang ada, kecuali diubah, akan membawa beban sekitar 5 persen dari PDB
AS (walaupun perkiraan dasar [baseline] Bank Dunia memberikan angka yang lebih
4
rendah, sekitar 1 persen dari PDB). Bila salah satu dari skenario itu terjadi dalam waktu
dekat, dampaknya akan berlanjut hingga tahun 2013, dengan ketidakpastian luar negeri
yang semakin meningkat, menghambat pertumbuhan Indonesia dengan melemahkan
dinamika permintaan dalam negeri melalui jalur perdagangan, harga komoditas dan pasar
keuangan.

…yang, jika terjadi, dapat
menekan pertumbuhan
tahun 2013 ke bawah
proyeksi dasar (baseline)
secara signifikan

Dengan tetap tingginya risiko pada tahun 2013, maka tetap penting untuk mengevaluasi
potensi dampak skenario penurunan tersebut bagi Indonesia dan terus melanjutkan
upaya meningkatkan persiapan dan ketahanan terhadap krisis. Perkiraan dampak dari
skenario ekonomi global yang lebih parah terhadap pertumbuhan Indonesia masih sama
dengan yang diuraikan pada Triwulanan edisi bulan Juli 2012. Bila terjadi pembekuan
besar pada pasar keuangan internasional, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pengaruh
bagi Indonesia yang berasal dari jatuhnya harga komoditas dunia, penurunan
pertumbuhan mitra perdagangan dan menyusutnya kepercayaan investor domestik, dapat
menurunkan pertumbuhan Indonesia pada tahun 2013 hingga sedikit di bawah 5 persen.
Dalam skenario di mana krisis tersebut terjadi, penurunan global yang dalam dan panjang
dapat dialami juga oleh ekonomi-ekonomi berkembang utama, sehingga diproyeksikan
bahwa pertumbuhan di Indonesia dapat turun hingga di bawah 4 persen.

Perkembangan di China
tetap menjadi perhatian
dengan kekhawatiran
tetap berlanjutnya
perlambatan …

Bila risiko khusus tentang berlanjutnya perlambatan pada ekonomi China terjadi,
dampaknya kepada Indonesia, dan negara-negara dalam wilayah yang sama, dapat
cukup besar. Secara khusus, penurunan lebih lanjut dalam permintaan dan harga
komoditas dapat mempengaruhi investasi dalam negeri yang selama ini telah sangat
mendukung pertumbuhan Indonesia pada beberapa kuartal terakhir. Sebagai contoh,
laporan Pasal IV IMF tahun 2012 menemukan bahwa, dengan menyertakan pengaruh
perdagangan langsung maupun tidak langsung dan dampak harga komoditas dunia,
penurunan satu poin persentase pada pertumbuhan China dapat menurunkan PDB
Indonesia hingga setengah poin persentase. Akan tetapi, seperti diuraikan pada laporan
terbaru Bank Dunia tentang East Asia and Pacific Data Monitor, risiko perubahan laju
yang cepat itu (hard-landing) tetap relatif kecil. Pandangan ini mencerminkan, sebagai
contoh, sejumlah peningkatan dalam kegiatan dan cakupan belanja investasi pemerintah
untuk mendukung kegiatan tersebut.

…dan ketidakpastian
utama adalah dampak
terhadap aliran modal ke
ekonomi berkembang,
termasuk Indonesia, dari
peningkatan stimulus
moneter dunia

Risiko lain, yang lebih tidak pasti, disebabkan oleh pembaruan kebijakan tanggapan
moneter dari bank-bank sentral utama terhadap penurunan kegiatan ekonomi dunia pada
paruh kedua tahun 2012. Pada tahun 2010, stimulus moneter berkontribusi kepada
kuatnya aliran masuk modal ke aset-aset negara berkembang (termasuk 13 miliar dolar
AS dalam investasi portofolio bersih yang mengalir hanya ke Indonesia) dan membantu
mengangkat haga komoditas dunia. Dampak dari lebih banyaknya stimulus ekonomi oleh
Bank Sentral AS dan Jepang, dan stimulus lain oleh bank-bank sentral lain, terhadap aset
dan pasar komoditas dunia masih belum dapat dipastikan pada tahap ini. Faktor
fundamental yang lemah, terutama perlambatan pertumbuhan pada ekonomi-ekonomi
berkembang seperti China, bersama-sama dengan ketidakpastian kebijakan yang masih
berlangsung, dapat mempengaruhi aliran masuk modal dan tanggapannya pada harga
komoditas.

4

Bank Dunia Oktober 2012 East Asia and Pacific Economic Data Monitor.
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Jika aliran masuk modal meningkat, maka hal ini akan membawa tantangan kebijakan
baru bagi Indonesia. Khususnya, aliran modal masuk yang lebih kuat dan pemulihan
pertumbuhan dunia pada tahun 2013, yang akan mengangkat harga aset dalam negeri
dan permintaan domestik, akan mendorong risiko keseimbangan menuju situasi ekonomi
terlalu panas (overheating). Hingga saat ini, ada beberapa sektor yang mencatat
peningkatan tekanan harga, misalnya di sektor properti, data agregat terakhir semakin
tidak jelas dan risiko penurunan pertumbuhan dalam jangka pendek semakin tinggi.
Secara domestik,
perkiraan (outlook)
anggaran 2013 menjadi
perhatian, dengan
tantangan pencairan dan
belanja subsidi tetap
menjadi risiko fiskal
utama…

Mengikuti hilangnya kesempatan untuk meningkatkan harga BBM bersubsidi pada tahun
2012, belanja subsidi energi diproyeksikan oleh Pemerintah akan mencapai 44 persen
lebih tinggi dari perkiraan pada APBN-P. RAPBN 2013 memproyeksikan peningkatan
yang semakin tinggi untuk belanja subsidi BBM, dan terdapat risiko berkelanjutan bahwa
biaya akan mengalami tekanan yang lebih tinggi dengan berlanjutnya permintaan
domestik yang tinggi, perlemahan apapun dalam mata uang atau peningkatan dalam
harga minyak dunia. Jika subsidi meningkat lebih tinggi lagi maka ia akan dapat
meningkatkan defisit fiskal atau, dengan tingkat defisit yang ada, membatasi belanja
untuk hal yang lain. Peningkatan belanja subsidi BBM, dalam hal biaya kesempatan
(opportunity cost) bagi, sebagai contoh, belanja untuk program bantuan yang lebih
progresif dan investasi pemerintah, dan insentif-nya bagi penggunaan bahan bakar yang
tidak efisien, juga menjadi risiko jangka menengah terhadap pencapaian tujuan
pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

…dan peningkatan
pengaruh dari
perlambatan sektor
komoditas merupakan
faktor risiko utama bagi
sektor swasta…

Pengaruh negatif pada ekonomi yang berasal dari perlemahan permintaan sejumlah
produk ekspor komoditas utama Indonesia tampaknya masih berlanjut sejauh ini. Akan
tetapi, investasi dalam negeri cenderung memiliki keterkaitan yang erat dengan harga
komoditas dunia, dan laju pertumbuhan investasi dapat terbukti rentan terhadap
hambatan eksternal. Meskipun, bila pertumbuhan secara keseluruhan tetap relatif kuat
terhadap harga komoditas yang lebih lemah, dampak dalam negeri dalam ukuran yang
lebih kecil dapat dirasakan secara signifikan oleh rumah tangga dan perusahaanperusahaan pada daerah-daerah yang sangat bergantung kepada komoditas.

...sementara lingkungan
kebijakan secara
keseluruhan akan
menjadi lebih terfokus
menjelang pemilu tahun
2014

Indonesia telah membuat kemajuan yang mengagumkan selama dekade yang lalu dalam
hal stabilitas politik dan ekonomi makro. Peningkatan dalam kerangka penyusunan
kebijakan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan pada
beberapa tahun terakhir, walau menghadapi gejolak ekonomi dan keuangan internasional.
Akan tetapi, sepanjang tahun lalu, sejumlah pengumuman kebijakan, sebagai contoh
yang melibatkan perubahan di dalam peraturan perundangan perdagangan dan investasi,
telah menyebabkan sejumlah tantangan akan lingkungan kebijakan dunia usaha dan
investasi. Terdapat risiko bahwa tantangan-tantangan itu dapat meningkat menjelang
pemilu nasional tahun 2014, di tengah tetap bergejolaknya selera risiko investor dunia.
Mempertahankan kemajuan pada masalah-masalah investasi dan reformasi struktural,
membuat peningkatan lanjutan pada kualitas kebijakan, dan yang penting, penekanan
pada kepastian kebijakan dan kejelasan komunikasi, dapat membantu memitigasi risikorisiko tersebut.
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B. BEBERAPA
PERKEMBANGAN
TERBARU
PEREKONOMIAN
INDONESIA
1. Ekspor manufaktur Indonesia: dinamika jangka pendek dan tren jangka
panjang
Dengan perlemahan
keseluruhan ekspor
Indonesia, bagaimana
kinerja ekspor
manufaktur, apa
implikasinya bagi neraca
perdagangan dan
bagaimana kinerja sektor
itu dapat ditingkatkan di
kemudian hari?

Dampak perlemahan permintaan dunia telah terlihat dengan jelas pada perlambatan
kinerja ekspor Indonesia selama tahun 2012. Sementara Indonesia memiliki
kebergantungan yang tinggi terhadap ekspor berbasis komoditas, perlemahan pada
ekspor manufaktur juga telah tercatat. Seperti disoroti pada Bagian A, keadaan dunia
masih tetap penuh tantangan, dengan keprihatinan terakhir mengenai perkiraan (outlook)
China dan kaitannya dengan permintaan dan harga komoditas. Bagian ini meninjau
perkembangan jangka pendek tersebut, mencermati dinamika yang belakangan terjadi
pada ekspor manufaktur dan keterkaitannya dengan permintaan bagi impor barang modal
dan setengah jadi. Bagian ini kemudian menempatkan perkembangan-perkembangan
baru itu di dalam pergeseran dengan jangka waktu yang lebih panjang dalam komposisi
ekspor Indonesia dan menyimpulkan dengan pembahasan singkat tentang potensi sektor
manufaktur, termasuk manufaktur berbasis ekspor, untuk memulihkan perannya sebagai
mesin pendorong pertumbuhan Indonesia dan penyedia lapangan kerja berkualitas
kepada angkatan kerja.

a. Dinamika terakhir pada ekspor manufaktur Indonesia
Sementara ekspor
berbasis komoditas telah
mencatat penurunan
pada enam bulan terakhir,
laju pertumbuhan ekspor
manufaktur juga menurun

Laju pertumbuhan jumlah ekspor Indonesia mulai menurun pada paruh kedua tahun 2011
dengan harga logam, mineral dan komoditas non-energi lain mulai mengarah ke bawah
dari nilai puncaknya. Sebagai akibatnya, pertumbuhan ekspor berbasis sumber daya alam
merosot. Penurunan pertumbuhan ekspor manufaktur dimulai setelah itu dan lebih
bertahap, terutama dibandingkan dengan kontraksi tajam yang tercatat pada akhir tahun
2008 dan awal tahun 2009 (Gambar 20). Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2012,
jumlah ekspor, pada rata-rata bergerak tiga-bulanan, turun sebesar 16,2 persen tahun-ketahun, dibanding 10,6 persen pada bulan Juli. Data disagregasi, yang tersedia hingga
bulan Juli, menunjukkan bahwa ekspor sumber daya alam turun lebih rendah lagi, hingga
15,9 persen, sementara penurunan dalam ekspor manufaktur bersifat lebih moderat pada
5,5 persen. Pada wilayah yang sama, tren perlambatan serupa kepada ekspor
manufaktur juga muncul, dengan penurunan dan pemulihan di Thailand mencerminkan
dampak dari banjir, walau penurunan pertumbuhan di Indonesia relatif cukup besar
(Gambar 21).

Sejumlah sektor ekspor
berbasis proses mencatat
pertumbuhan yang lebih
kuat karena mereka telah
menjadi lebih terpadu di
dalam rantai pasokan
regional

Di dalam keseluruhan tren ini, sebagian moderasi ekspor manufaktur ke Eropa dan
Amerika Serikat diimbangi dengan kuatnya kinerja ekspor ke pasar-pasar regional (seperti
Malaysia dan Jepang) dengan semakin terpadunya rantai pasokan regional. Hal ini
tercermin pada pertumbuhan ekspor yang positif bagi produk-produk seperti alas kaki
(naik 8,9 persen tahun-ke-tahun pada tujuh bulan pertama tahun 2012), elektronik dan
komponen (meningkat 5,8 persen), mesin (7,8 persen) dan peralatan transportasi dan
suku cadang (tumbuh 14,8 persen). Bersama-sama porsi produk-produk itu mencapai
13,4 persen dari jumlah ekspor, dan 25,3 persen dari ekspor manufaktur. Berkembangnya
pasar-pasar yang cukup besar di Amerika Latin, Rusia dan Emirat Arab (yang bersamasama merupakan 14,1 persen dari jumlah alas kaki pada tahun 2012) dan relokasi pabrik-

Perkembangan Triwulanan
Perekonomian Indonesia

Menjaga ketahanan

pabrik dari China ke Indonesia tampaknya merupakan alasan dari pertumbuhan positif
alas kaki ini. Banjir di Thailand dan pertumbuhan tingkat pendapatan dan besarnya
permintaan pasar di Indonesia, telah membantu mendorong Indonesia sebagai salah satu
pemain utama dalam produksi otomotif untuk tingkat regional.
Gambar 20: Ekspor berbasis sumber daya alam turun
dengan tajam, dan ekspor manufaktur Indonesia juga
melemah…

Gambar 21: …dan perlambatan serupa pada nilai ekspor
manufaktur juga tercatat pada negara sewilayah

(pertumbuhan tahun-ke-tahun nilai rata-rata bergerak ekspor
(pertumbuhan tahun-ke-tahun nilai rata-rata bergerak ekspor manufaktur 3-bulanan, persen)
3-bulanan, persen)
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Catatan: Ekspor sumber daya alam adalah ekspor komoditas Sumber: BPS, CEIC dan perhitungan staf Bank Dunia
mentah, seperti minyak dan gas, batu bara, tembaga dan
komoditas pertanian lainnya
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia
Kinerja ekspor
manufaktur berbasis
sumber daya alam
terpengaruh oleh
penurunan harga pada
tahun 2012

Pendorong utama penurunan ekspor
manufaktur
Indonesia
secara
keseluruhan adalah gabungan dari
bagian produk manufaktur berbasis
sumber daya alam yang relatif besar
(36,9 persen dari jumlah ekspor
manufaktur) dan penurunan harga
komoditas yang tercatat pada tujuh
bulan pertama tahun 2012.
Karet dan minyak sawit – yang
merupakan 13,5 persen dari jumlah
ekspor – adalah dua contoh dari
ekspor manufaktur berbasis sumber
daya alam. Dalam hal minyak sawit,
peningkatan
volume
telah
mengimbangi penurunan harga,
tetapi untuk karet, harga dan volume
bersama-sama
mencatatkan
penurunan (Gambar 22). Penurunan
harga yang serupa berkontribusi
kepada penurunan nilai ekspor
produk kertas dan serat dan benang
(yang bersama-sama merupakan 3,6
persen
dari
jumlah
ekspor).
Turunnya harga untuk barang kimia
(5,8 persen dari jumlah ekspor) juga
mendorong
penurunan
nilai
ekspornya sebesar 8,7 persen.
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Gambar 22: Penurunan harga turut menarik turun
sejumlah ekspor manufaktur berbasis sumber daya
alam Indonesia

(kontribusi perubahan harga dan volume kepada
pertumbuhan nilai ekspor tahun-ke-tahun untuk
bulan Januari hingga Juli 2012, persen)
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Catatan: Harga dan volume menunjukkan masingmasing kontribusi kepada perubahan nilai. Pada
tujuh bulan pertama tahun 2012, karet merupakan
4,5 persen dari jumlah ekspor, minyak sawit 9
persen, produk kertas 2,1 persen, serat dan benang
1,5 persen dan kimia 5,8 persen
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia
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Kotak 2: Tren jangka menengah dalam ekspor manufaktur Indonesia
Pada beberapa tahun terakhir, ekspor Indonesia semakin
condong kepada manufaktur berbasis sumber daya alam
pertanian dan komoditas mentah, dengan menurunnya
bagian ekspor manufaktur berbasis bukan sumber daya
alam. Pentingnya peranan ekspor komoditas mentah, seperti
batu bara dan tembaga, telah meningkat secara signifikan
sebagai akibat dari lonjakan harga komoditass dunia yang
berlangsung dari tahun 2003 hingga 2008. Faktor serupa
telah mendorong peningkatan ekspor manufaktur berbasis
sumber daya pertanian, seperti karet dan minyak sawit.
Melihat pada dekade yang lalu, ekspor komoditas mentah
Indonesia telah meningkat dari 15 persen jumlah ekspor nonmigas pada tahun 2001 menjadi 34 persen pada tahun 2011
(ekspor non-migas merupakan 80 persen dari jumlah ekspor
pada tahun 2011). Sementara ekspor manufaktur berbasis
pertanian mencatat peningkatan dari 18 persen menjadi 22
persen (Gambar 23). Sebaliknya, bagian dari ekspor
manufaktur berbasis non-sumber daya alam (termasuk
tekstil, pakaian dan alas kaki, elektronik, mesin dan produk
hasil proses lainnya, kecuali komponen transportasi) dan
produk teknologi rendah (seperti baja dan logam dasar) pada
ekspor non-migas turun dari 61 persen pada tahun 2001
menjadi hanya 36 persen pada tahun 2011.

Gambar 23: Ekspor Indonesia telah bergeser ke komoditas
mentah dan produk berbasis sumber daya alam

(bagian dari ekspor non-migas Indonesia, persen)
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Seperti digambarkan pada Tabel 8, sebagian besar
Sumber: COMTRADE melalui WITS dan perhitungan staf
peningkatan pada ekspor bahan mentah Indonesia
Bank Dunia
disebabkan oleh peningkatan permintaan dari China, dan
negara-negara lain seperti India. Hal ini berkontribusi kepada keseluruhan pergeseran relatif di dalam kebergantungan ekspor
manufaktur Indonesia dari pasar-pasar maju, seperti AS, Uni Eropa dan Jepang, kepada China dan pasar-pasar berkembang
lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 2011 jumlah ekspor non-migas Indonesia ke China adalah 6,7 persen, naik hampir dua poin
persentase dibanding tahun 2005. Selama periode itu ekonomi China telah menjadi pasar terbesar Indonesia bagi produk
manufaktur berbasis sumber daya alam, terutama pertanian dan pertambangan dan produk-produk berbasis mineral. Sementara
itu, bagian dari produk manufaktur bukan sumber daya alam tetap sama seperti pada tahun 2005.
Pergeseran pola perdagangan ini menyoroti risiko-risiko, dan kesempatan-kesempatan, bagi pola ekspor Indonesia di masa
datang – baik dari sisi harga komoditas maupun pertumbuhan mitra perdagangan utama. Secara khusus, perlambatan pada laju
pertumbuhan China dapat membawa implikasi langsung yang signifikan kepada permintaan ekspor Indonesia. sebagai contoh,
laporan IMF yang baru memperkirakan bahwa peningkatan permintaan dalam negeri di China sebesar 1 persen akan
menyebabkan peningkatan ekspor Indonesia sebesar 0,7 persen.5
Tabel 8: Peningkatan kebergantungan kepada China dan kenaikan bagian ekspor berbasis sumber daya alam
a. Pola ekspor manufaktur Indonesia sesuai tujuan pada tahun 2011

(ekspor sebagai bagian dari jumlah ekspor non-migas Indonesia, persen)
Exports to:
Export product:

China

ASEAN3

NIEs

Japan

EU25

USA

RoW

World

Raw materials

6.6

4.0

4.6

5.1

2.8

2.8

7.7

33.7

Agri res-based manuf.

2.8

2.6

1.5

1.3

2.9

1.0

10.0

22.1

Other res-based manuf.

2.5

0.6

1.1

1.7

0.7

0.2

1.6

8.3

Textile, footw ear, clothing

0.2

0.2

0.5

0.6

2.5

3.4

2.0

9.4

Other low -tech manuf.

0.1

0.5

0.6

0.6

0.8

0.8

1.2

4.6

Mach, elec., proc. manuf.

1.1

3.3

5.3

2.0

2.9

1.5

6.0

22.0

13.3

11.2

13.5

11.3

12.5

9.7

28.4

100.0

6.7

7.2

8.9

6.2

9.8

6.9

20.7

66.3

Total non-oil and gas exports
Memo:
Manufactured exports

5

IMF (2012), Regional Economic Outlook Asia and Pacific: Managing Spillovers and Advancing
Economic Rebalancing, April http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2012/APD/eng/c4_0412.pdf.
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b. Membandingkan pola ekspor Indonesia sesuai tujuan pada tahun 2005 dan tahun 2011

(perubahan poin persentase dalam bagian jumlah ekspor non-migas Indonesia dari tahun 2005 hingga 2011)
Exports to:
Export product:

China

ASEAN3

Raw materials

5.5

Agri res-based manuf.
Other res-based manuf.
Textile, footw ear, clothing

NIEs

Japan

EU25

USA

RoW

World

1.3

0.9

1.4

0.4

0.1

3.5

13.1

0.4

1.1

-0.4

-1.0

-0.4

-0.3

3.0

2.4

1.9

-0.5

-0.2

-1.4

-0.8

-0.1

-0.4

-1.5

0.1

-0.2

-0.4

-0.2

-1.0

-1.9

-1.0

-4.7

Other low -tech manuf.

-0.1

0.0

-0.1

-0.4

-1.1

-0.9

-0.4

-2.9

Mach, elec., proc. manuf.

-0.5

-0.5

-3.0

-1.5

0.0

-1.5

0.7

-6.4

7.4

1.2

-3.2

-3.1

-3.0

-4.6

5.3

1.9

-0.1

-4.1

-4.4

-3.4

-4.7

1.8

Total non-oil and gas exports
Memo:
Manufactured exports

-13.1

Catatan: Panil a: warna yang lebih gelap menunjukkan bagian yang lebih besar. Panil b: angka-angka mewakili
perubahan poin persentase dalam ekspor non-migas dari 2005 hingga 2011. Sebagai contoh, bagian bahan mentah ke
China sebesar 5,5 poin persentase dari 1,1 persen pada tahun 2005 menjadi 6,6 persen pada tahun 2011. Panah naik
atau turun menunjukkan perubahan lebih besar dari 3 poin persentase, panah miring menunjukkan perubahan antara 1
hingga 3 poin persentase dan panah datar menunjukkan perubahan kurang dari 1 poin persentase
Sumber: COMTRADE lewat WITS dan perhitungan staf Bank Dunia

b. Ekspor manufaktur dan impor barang modal dan setengah jadi
Penurunan dalam ekspor
dan kuatnya impor
barang modal dan
setengah jadi
berkontribusi kepada
penurunan neraca
perdagangan pada paruh
pertama tahun 2012

Seperti telah dirinci pada Bagian A, defisit neraca berjalan Indonesia meningkat menjadi
6,9 miliar dolar AS (3,1 persen dari PDB) pada kuartal kedua tahun 2012 karena surplus
perdagangan barang berkurang separuh menjadi 1,6 miliar dolar AS dari 3,6 miliar dolar
AS pada triwulan pertama. Penurunan surplus perdagangan ini terutama didorong oleh
perlemahan kinerja ekspor relatif terhadap tingginya impor, terutama untuk barang modal
dan setengah jadi, sejalan dengan kuatnya FDI dan investasi dalam negeri.

Tetapi jaringan produksi
global menunjukkan
bahwa impor barang
setengah jadi turut
menurun dengan
berkurangnya ekspor
manufaktur, membatasi
dampaknya terhadap
neraca perdagangan…

Peningkatan pengaruh jaringan produksi global adalah satu penjelasan di belakang
peningkatan tren impor barang modal dan setengah jadi yang terlihat tidak hanya di
Indonesia tetapi juga di banyak negara di seluruh dunia, seperti dibicarakan pada
Triwulanan edisi bulan Juli 2012. Hal ini menciptakan hubungan positif antara
pertumbuhan impor barang setengah jadi dan ekspor manufaktur yang menggunakannya
sebagai barang masukan/input (Gambar 24). Seperti terlihat pada data perdagangan
Indonesia selama beberapa bulan terakhir, penurunan dalam ekspor manufaktur
cenderung diikuti dengan penurunan pada impor barang setengah jadi, yang membatasi
dampak penurunan permintaan ekspor terhadap neraca perdagangan (Gambar 24).
Selain itu, walau tidak terlihat jelas pada kekuatan relatif pertumbuhan impor barang
modal hingga saat ini, penurunan dalam ekspor dan produksi sumber daya primer dapat
turut mengurangi permintaan untuk barang modal seperti alat-alat berat.

…dan pengaruh harga
juga dapat berperan

Tren yang relatif stabil di dalam harga relatif ekspor manufaktur pada tiga setengah tahun
terakhir telah mengikuti peningkatan harga ekspor komoditas Indonesia. sebagai
akibatnya, nilai tukar perdagangan (terms of trade) Indonesia semakin meningkat,
mendorong kemampuan Indonesia untuk mengimpor serangkaian jenis produk yang baru,
dan berpotensi menurunkan biaya dari produk yang tersedia pada pasar dalam negeri.
Tren harga relatif ini dapat terlihat dengan membandingkan Indeks Nilai Unit Manufaktur
sebagai wakil untuk harga impor barang modal dan setengah jadi dan indeks yang
6
diboboti ekspor untuk harga-harga komoditas ekspor utama Indonesia (Gambar 25).
6

Indeks Nilai Unit Manufaktur (MUV) adalah indeks gabungan nilai unit bagi ekspor manufaktur dari
lima belas ekonomi maju dan berkembang utama bagi ekonomi berpenghasilan rendah dan
menengah, termasuk Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Meksiko, Afrika
Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat dan Thailand. Indeks ini dapat digunakan
untuk memperkirakan harga impor barang manufaktur oleh ekonomi berkembang dalam dolar AS.
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Gambar 24: Pertumbuhan ekspor barang setengah jadi
merosot dengan penurunan ekspor manufaktur

Gambar 25: Harga impor telah menurun dibanding ekspor

(pertumbuhan tahun-ke-tahun rata-rata bergerak 3-bulanan
dari nilai perdagangan barang, persen)
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Catatan: Indeks syarat perdagangan wakil dihitung dengan
membagi indeks harga komoditas dengan indeks MUV;
2012 adalah indeks yang diperkirakan
Sumber: DECPG Bank Dunia dan perhitungan staf Bank
Dunia

c. Membangkitkan kembali pertumbuhan pada sektor manufaktur dan ekspor
Indonesia
Melihat pada perkiraan
(outlook) jangka
menengah, terdapat
potensi untuk
membangkitkan kembali
pertumbuhan sektor
manufaktur Indonesia
dan kinerja ekspornya…

Penurunan ekspor manufaktur yang belakangan terjadi harus dilihat dari sudut pandang
peningkatan dalam kinerja pertumbuhan hasil/output manufaktur pada beberapa tahun
7
terakhir, setelah mengalami ―dekade yang hilang‖ setelah krisis keuangan Asia. Akan
tetapi, apresiasi riil nilai tukar Rupiah pada lima tahun terakhir, peningkatan biaya unit
tenaga kerja, pergeseran kepada komoditas dan sektor padat sumber daya alam, kuatnya
persaingan internasional dan pengetatan margin keuntungan telah membuat sektor
manufaktur Indonesia menjadi kurang kompetitif dibanding negara-negara tetangganya.
Berdasarkan hal itu, dengan masih relatif rendahnya biaya buruh di Indonesia, dan
kesempatan untuk bergabung ke rantai nilai yang didukung oleh kutub-kutub
pertumbuhan regional yang baru, terdapat jendela untuk ―kesempatan kedua‖ bagi ekspor
manufaktur. Peningkatan biaya buruh di China, sebagai contoh, mendorong perusahaanperusahaan pada industri-industri padat karya (seperti tekstil, pakaian dan alas kaki)
untuk pindah ke negara-negara seperti Indonesia dan Kamboja. Pasar dalam negeri
Indonesia yang besar, dan upaya untuk memperkuat hubungan dengan pasar regional,
dapat meningkatkan kesempatan untuk meraih skala ekonomi produksi.

…tetapi untuk
meningkatkan daya saing
secara keseluruhan dan
menjaga pertumbuhan,
Pemerintah dan sektor
swasta harus mengatasi
sejumlah tantangan

Dengan demikian Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan pangsa pasar
manufakturnya di dunia, menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan mendorong
transformasi struktural. Untuk mencapai sasaran ini maka kesempatan harus diambil
sekarang untuk melakukan upaya yang agresif dalam meningkatkan daya saing sektor
manufaktur, termasuk menangani masalah tradisional dalam iklim investasi, seperti
meningkatkan transparansi dan kepastian peraturan perundangan, namun masalah yang
paling penting adalah kelemahan dalam lingkungan inovasi dan kualitas. Melalui hal inilah
sektor manufaktur Indonesia dapat mulai meningkatkan posisinya pada rantai nilai,
membangun rantai nilai domestik yang dalam dan bersaing, dan menyediakan
kesempatan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Kinerja ekspor dapat lebih
ditingkatkan dengan memberi kemudahan kepada perusahaan non-eksportir untuk
7

Bank Dunia (2012), Picking up the Pace: Reviving Growth in Indonesia’s Manufacturing Sector,
http://www.worldbank.org/en/news/2012/10/10/picking-up-the-pace-reviving-growth-in-indonesiamanufacturing-sector. Pembahasan ini mengambil dari Catatan Kebijakan 2 Daya Saing Ekspor
pada Sektor Manufaktur Indonesia.
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menjadi eksportir dan bagi eksportir untuk memperluas pangsa pasar mereka di luar
negeri, terutama dengan menyelesaikan masalah transportasi dan logistik dan
menurunkan rintangan non-tarif atas akses pasar ke luar negeri (misalnya, dengan
mendorong standar internasional dan meningkatkan pengaturan standar tersebut).

2. RAPBN tahun 2013 dan alokasi belanja
Pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan APBN tahun 2013 – APBN nomor
empat dari masa pemerintahan lima tahun yang sedang berjalan (2010-2014). RAPBN itu,
yang diperkirakan akan ditetapkan pada akhir bulan Oktober, bertujuan untuk
meningkatkan ketahanan ekonomi dalam negeri dan untuk semakin menambah upayaupaya persiapan menghadapi krisis di tengah berlanjutnya ketidakpastian global dan
membawa tema ―Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan
Kesejahteraan Rakyat‖. Usulan APBN tersebut mencerminkan keberlanjutan pemberian
prioritas Pemerintah kepada bidang-bidang pembangunan utama, seperti penanganan
timbunan proyek infrastruktur yang tertunda, peningkatan dan perluasan programprogram bantuan sosial, dan melanjutkan reformasi birokrasi. Akan tetapi usulan itu juga
menyoroti berlanjutnya beban fiskal yang berasal dari kebijakan subsidi energi. Bagian ini
memberikan tinjauan singkat tentang Rancangan APBN tersebut, menguraikan sejumlah
sasaran kebijakan umum dan kebijakan yang menjadi perhatian khusus.

Pemerintah Indonesia
telah menyerahkan
RAPBN tahun 2013
kepada DPR pada
pertengahan bulan
Agustus 2012

a. Memperkuat ekonomi domestik sementara meningkatkan kesiapan menghadapi
krisis
RAPBN tahun 2013
melanjutkan dukungan
terhadap kebijakan dan
prioritas yang diuraikan
dalam rencana jangka
menengah dan panjang
yang ada

Rancangan APBN tahun 2013 terus melanjutkan dukungan kepada sejumlah prakarsa
dan prioritas yang diuraikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN 2010-2014), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011-2025 (MP3EI), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan
Kemiskinan Indonesia (MP3KI), melalui empat pilar kebijakan strategi pembangunan yaitu
pro pertumbuhan, pro penyediaan lapangan kerja, pro rakyat miskin dan pro lingkungan.
Strategi pro pertumbuhan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan
ekonomi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur demi meningkatkan
konektivitas domestik. Strategi pro penyediaan lapangan kerja mencakup upaya-upaya
untuk mendorong industri padat karya dan menargetkan pengadaan 450.000 kesempatan
kerja untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pro rakyat miskin
melibatkan keberlanjutan program-program sosial dan prakarsa-prakarsa baru yang
disertakan di dalam MP3KI. Akhirnya, kebijakan pro lingkungan akan diterapkan dengan
meningkatkan kapasitas adaptif dan mitigasi sebagai tanggapan terhadap perubahan
iklim dan mendorong penggunaan energi alternatif.

Pertumbuhan PDB
diproyeksikan kuat
sebesar 6,8 persen di
tahun 2013 di tengah
berlanjutnya
ketidakpastian akan
perkiraan (outlook) dunia

Strategi pro pertumbuhan Tabel 9: Asumsi APBN termasuk pertumbuhan PDB yang kuat
diperkirakan
akan sebesar 6,8 persen
mendukung
sasaran (Asumsi-asumsi APBN)
pertumbuhan PDB yang
2011
2012
2013
kuat sebesar 6,8 persen,
Realisasi
APBN-P
RAPBN
dengan
bergantung
Pertumbuhan PDB
kepada
peningkatan
(persen)
6,5
6,5
6,8
investasi dan konsumsi.
Inflasi (persen)
3,8
6,8
4,9
Angka itu lebih tinggi dari
Kurs
tukar
(Rp/dolar
AS)
8.742
9.000
9.300
target
pertumbuhan
Suku bunga Surat
APBN-P
tahun
2012
Perbendaharaan
sebesar
6,5
persen.
Negara (SPN) 3Untuk
mendukung
bulanan (persen)
6,6
5,0
5,0
pencapaian sasaran ini,
Harga minyak (dolar
tingkat
inflasi
AS/barel)
111,5
105
100
diproyeksikan sebesar 4,9
Produksi minyak (ribu
barel per hari)
898
930
900
persen,
tanpa
Produksi gas (ribu
mengecualikan rencana
barel/hari ekivalen
peningkatan tarif listrik
minyak)
n.a
n.a
1.360
sebesar 15 persen di
tahun 2013. Nilai rata-rata Sumber: Kementerian Keuangan
kurs tukar diperkirakan akan berada pada Rp 9.300 per dolar AS. Harga minyak mentah
Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) diasumsikan berada pada 100 dolar AS per
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barel, yang tampaknya merupakan angka yang relatif konservatif bila dibanding dengan
tingkat harga terakhir (111,7 dolar AS per barel pada bulan Agustus 2012) dan harga
pasar berjangka minyak Brent untuk tahun 2013. Produksi minyak, suatu variabel yang
penting yang mempengaruhi pendapatan, memiliki sasaran sebesar 900 ribu barel per
hari (kbpd), lebih rendah dari asumsi APBN-P tahun 2012 sebesar 930 kbpd, walaupun
hasil produksi minyak sebenarnya selalu berada di bawah sasaran pada beberapa tahun
terakhir. Akhirnya, penyertaan variabel produksi gas untuk pertama kali ke dalam asumsi
APBN dapat dipandang sebagai langkah yang positif dalam meningkatkan transparansi
proyeksi pendapatan, karena produksi gas kini menjadi semakin penting bagi Indonesia
(Tabel 9). Pada saat penulisan laporan ini, usulan asumsi-asumsi APBN telah
memperoleh kesepakatan pada tahap pembahasan di Komisi Anggaran DPR.
Pertumbuhan yang kuat
ini diproyeksikan akan
mendukung pencapaian
sasaran pembangunan
seperti penurunan
tingkat kemiskinan dan
pengangguran

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan prioritas kebijakan, Pemerintah telah
menetapkan sasaran-sasaran pembangunan yang dapat terukur untuk pencapaian pada
akhir tahun 2013. Tingkat kemiskinan dan pengangguran nasional diproyeksikan akan
turun masing-masing menjadi 9,5-10,5 persen dan 5,8-6,1 persen. Hal itu akan sejalan
dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan pada RPJMN untuk dicapai pada akhir 2014,
yaitu tingkat kemiskinan sebesar 8,0-10,0 persen dan tingkat pengangguran sebesar 5,06,0 persen. Pemerintah juga berjanji akan meningkatkan iklim usaha dan investasi
(kemudahan melakukan usaha) melalui penyederhanaan prosedur-prosedur bisnis.
Sebagai contoh, waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha ditargetkan untuk turun
menjadi 20 hari di tahun 2013 dari 36 hari di tahun 2012. Pada bidang infrastruktur,
Pemerintah hendak meningkatkan bagian jalan nasional yang berada pada kondisi stabil
menjadi 92,5 persen untuk mendukung agenda konektivitas dalam negeri dan untuk
menghubungkan lebih banyak rumah tangga ke jaringan tenaga listrik melalui
peningkatan rasio sambungan listrik menjadi 77,6 persen. Indeks persepsi korupsi
ditargetkan akan meningkat menjadi 4,0, yang mencerminkan upaya-upaya peningkatan
kinerja birokrasi melalui penerapan reformasi birokrasi sepenuhnya pada seluruh
kementerian negara (Tabel 10).
Indikator-indikator sosial seperti sasaran penurunan kemiskinan dan pengangguran
umumnya dapat diamati melalui sasaran-sasaran yang ditetapkan pada RPJMN,
sementara kemajuan indikator infrastruktur berada di bawah perkiraan. Sasaran
pembangunan terpilih pada sektor transportasi mencatat kemajuan yang kecil karena
tantangan implementasi. Sebagai contoh, pembangunan transportasi perkotaan terpadu
di empat kota besar, pembangunan rel kereta api, dan pembangunan jalan tol baru hanya
mencatat sedikit kemajuan.
Tabel 10: Tingkat kemiskinan dan pengangguran diproyeksikan akan menurun pada 2013

(sasaran pembangunan terpilih dari RAPBN 2013)
Indikator terpilih
Tingkat kemiskinan
Tingkat pengangguran

2011
Riil

2012
APBN-P

2013
RAPBN

12,5 10,5 –11,5

9,5 – 10,5

6,4 – 6,6

5,8 – 6,1

6,6

Peningkatan daya saing (kemudahan berusaha)
Waktu memulai usaha (hari)
Ijin mendirikan bangunan (hari)
Pembangunan infrastruktur
Jalan nasional dalam keadaaan stabil (baik dan cukup)
(persen)
Rasio sambungan listrik (persen)
Kapasitas pembangkit tenaga listrik (MW)
Indeks persepsi korupsi (peningkatan birokrasi)*

45

36

20

158

145

137

88,5

90,5

92,5

73,0

75,9

77,6

37.353

43.653

48.555

3,0

3,2

4

Catatan: * Indeks Persepsi Korupsi diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International
dan memberi peringkat negara dari skala 10 (sangat bersih) hingga 0 (sangat korup) sesuai
dengan tingkat persepsi korupsi yang ditentukan oleh penilaian ahli dan survei pendapat
Sumber: Kementerian Keuangan
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Pemerintah mengusulkan untuk mempertahankan sejumlah upaya-upaya yang disertakan
di dalam APBN-P tahun 2012 yang memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk
mengelola dan memitigasi risiko-risiko yang dapat timbul dari berlanjutnya ketidakpastian
dan gejolak pada lingkungan ekonomi internasional (lihat Bagian B dari Triwulanan edisi
bulan Desember 2011). Sejalan dengan hal ini, Pemerintah telah mengambil sejumlah
prakarsa pencegahan termasuk Protokol Manajemen Krisis (Crisis Management
Protocol/CMP) dan Kerangka Stabilisasi Obligasi (Bond Stabilization Framework/BSF),
penandatanganan memo kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Forum Koordinasi untuk Stabilisasi Sistem
Keuangan (FKSSK), untuk meningkatkan koordinasi kebijakan dalam menanggapi suatu
8
krisis , dan juga perpanjangan dukungan keuangan darurat sebesar 5 miliar dolar AS
hingga tahun 2013, melalui pengaturan dengan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia
(ADB) dan Jepang. Selain upaya-upaya kebijakan di atas, RAPBN 2013 juga
mengalokasikan dana darurat sebesar 6,5 triliun rupiah untuk memitigasi risiko-risiko
fiskal yang dapat timbul pada tahun 2013 karena deviasi di dalam variabel ekonomi makro
terhadap asumsi-asumsi yang telah dibuat atau karena kejutan harga komoditas.
b. Walaupun posisi fiskal kuat, ruang efektif bagi belanja pembangunan utama
dibatasi oleh peningkatan belanja subsidi energi

Defisit anggaran tahun
2013 ditargetkan sebesar
1,6 persen dari PDB, atau
0,6 poin persentase lebih
rendah dari sasaran pada
APBN-P tahun 2012

RAPBN tahun 2013 memiliki target defisit sebesar 150,2 triliun rupiah (1,6 persen dari
PDB), lebih rendah dari 190,1 triliun rupiah (2,2 persen dari PDB) pada APBN-P tahun
2012, yang mencerminkan penurunan pada nilai nominal belanja dibanding PDB di muka
peningkatan proyeksi pendapatan. Kebutuhan pendanaan bruto Indonesia diproyeksikan
akan tetap signifikan pada tahun 2013, dan sebagian besar akan diusahakan melalui
penerbitan obligasi baru. Akan tetapi, dengan kebutuhan pendanaan netto yang relatif
rendah dan pertumbuhan nominal PDB yang kuat, rasio hutang pemerintah terhadap PDB
diproyeksikan akan terus menurun, mencapai 23 persen dari PDB pada tahun 2013
(Gambar 26).

Gambar 26: RAPBN 2013 menjaga kuatnya posisi fiskal
secara keseluruhan…

Gambar 27: …tetapi belanja program-program
pembangunan inti yang efektif tetap stagnan terhadap PDB
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Catatan: * APBN-P;** RAPBN
Sumber: Kementerian Keuangan

Keseluruhan pendapatan
sebagai bagian dari PDB
diproyeksikan akan
meningkat, didorong oleh
peningkatan pungutan
pajak

10
Belanja pemerintah pusat
untuk program inti***

5

5

0

0

Catatan:* APBN-P, ** RAPBN, *** belanja pemerintah pusat di
luar subsidi, pembayaran bunga dan pengeluaran pegawai
Sumber: Kementerian Keuangan dan staf Bank Dunia

Jumlah pendapatan ditargetkan pada 1.508 triliun rupiah di tahun 2013, meningkat
sebesar 11 persen dibanding APBN-P tahun 2012. Pendapatan pajak nominal ditargetkan
akan meningkat sebesar 16 persen, menggerakan rasio pajak terhadap PDB naik sebesar
0,8 poin persentase menjadi 12,7 persen dari PDB (Gambar 27). Peningkatan ini didorong
oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi dan berlanjutnya peningkatan pengumpulan
penghasilan dan administrasi pajak melalui upaya-upaya memperluas dasar perpajakan
8

http://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=24810&thn=2012&name=br_011012_11.htm
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terutama bagi pajak penghasilan, meningkatkan potensi pajak melalui sensus perpajakan,
dan meningkatkan penjaminan kualitas melalui peraturan, terutama dalam bidang migas
dan sektor-sektor pertambangan. Pendapatan pajak, yang memiliki bagian sebesar 78
persen dari seluruh pendapatan pada tahun 2013, memainkan peran yang semakin
penting dengan perlambatan pendapatan bukan pajak.
Pendapatan bukan pajak
diproyeksikan akan
melemah di tahun 2013,
karena rendahnya asumsi
produksi minyak dan
harga minyak

RAPBN tahun 2013 memproyeksikan bahwa pendapatan bukan pajak akan menurun
secara nilai nominal sebesar 4,9 persen, atau 20,3 triliun rupiah, dibanding tingkat APBNP tahun 2012. Penurunan ini didorong oleh penerimaan yang lebih rendah dari
pendapatan minyak karena lebih rendahnya asumsi harga minyak dan produksi minyak.
Sebaliknya, pendapatan bukan pajak dari non-migas ditargetkan akan meningkat sebesar
12,8 persen terhadap APBN-P tahun 2012, dengan proyeksi ini akan didukung oleh
pengumpulan pendapatan yang kuat dari sektor pertambangan.

Belanja anggaran secara
keseluruhan meningkat
secara nominal, namun
sedikit menurun sebagai
rasio PDB tahun 2013

Jumlah belanja diusulkan sebesar 1.658 triliun rupiah, naik sebesar 7,1 persen dibanding
APBN-P tahun 2012 tetapi sedikit menurun terhadap PDB menjadi 17,9 persen dari 18,2
persen pada tahun 2012. Dari jumlah belanja, 69 persen akan dilakukan oleh pemerintah
pusat sementara 31 persen akan ditransfer kepada pemerintah propinsi dan daerah. Di
dalam belanja pemerintah pusat, alokasi bagi subsidi energi, sebesar 24 persen,
merupakan bagian yang paling besar, diikuti dengan belanja pegawai sebesar 21 persen,
belanja modal (17 persen), belanja materi (14 persen) dan belanja sosial (6 persen).
Walaupun terdapat posisi fiskal yang kuat secara keseluruhan, ruang efektif bagi belanja
untuk pengeluaran pembangunan utama tetaplah rendah dengan belanja untuk biaya
yang berulang dan subsidi mendominasi pengeluaran pemerintah pusat secara
keseluruhan (Gambar 27).

Tabel 11: RAPBN 2013 memproyeksikan defisit sebesar 1.6% dari PDB

(triliun rupiah kecuali dinyatakan lain)
Triliun rupiah
2010

2011

2012

Realis
asi

Realis
asi

APBN-P

A. Pendapatan negara dan hibah

995

1.211

1.358

1. Penerimaan perpajakan

723

874

1.016

2. Penerimaan bukan pajak
B. Belanja
1. Pemerintah pusat, o/w
Pegawai

Persen dari PDB
2013

2010

2011

2012

2013

RAPBN

Realis
asi

Realisa
si

APBN-P

1.508

15,5

16,3

15,9

16,3

1.179

11,3

11,8

11,9

12,7

RAPBN

269

331

341

324

4,2

4,5

4,0

3,5

1.042

1.295

1.548

1.658

16,2

17,4

18,2

17,9

697

884

1.070

1.139

10,9

11,9

12,5

12,3

148

176

212

241

2,3

2,4

2,5

2,6

Materi

98

125

187

159

1,5

1,7

2,2

1,7

Modal

80

118

169

194

1,3

1,6

2,0

2,1

Pembayaran bunga

88

93

118

113

1,4

1,3

1,4

1,2

193

295

245

316

3,0

4,0

2,9

3,4

140

256

202

275

2,2

3,4

2,4

3,0

69

71

55

59

1,1

1,0

0,6

0,6

Subsidi, o/w
Subsidi energi
Sosial
Belanja lainnya
2. Transfer ke daerah
C. Neraca primer
D. SURPLUS / DEFISIT
E. Pendanaan netto
1. Pembiayaan dalam negeri

22

5

82

53

0,3

0,1

1,0

0,6

345

411

479

519

5,4

5,5

5,6

5,6

42

9

-72

-37

0,6

0,1

-0,8

-0,4

-47

-84

-190

-150

-0,7

-1,1

-2,2

-1,6

92

131

190

150

1,4

1,8

2,2

1,6

96

149

195

170

1,5

2,0

2,3

1,8

-20

-0,1

-0,2

-0,1

-0,2

2. Pembiayaan luar negeri
-5
-18
-4
Sumber: Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia
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walaupun ada usulan
peningkatan tarif listrik
sebesar 15 persen…
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Belanja untuk subsidi energi akan tetap tinggi pada tahun 2013 sebesar 275 triliun rupiah,
atau 3 persen dari PDB, naik lebih dari sepertiga dalam nilai nominal dari alokasi pada
9
APBN-P tahun 2012 (Gambar 28). Alokasi ini bahkan lebih besar dari gabungan belanja
pemerintah pusat untuk program sosial dan belanja modal. Alokasi subsidi BBM, yang
merupakan 70 persen dari jumlah biaya subsidi energi, adalah sebesar 194 triliun rupiah,
meningkat sebesar 41 persen dari APBN-P tahun 2012. Pemerintah telah
mengalokasikan volume BBM bersubsidi sebesar 46 juta kilo liter (KL), dengan 6 juta KL
yang lebih tinggi dari alokasi pada APBN-P tahun 2012. Hal ini mencerminkan semakin
meningkatnya konsumsi dikarenakan cepatnya peningkatan jumlah kendaraan, dan juga
celah yang cukup lebar antara harga pasar dan harga yang disubsidi, yang dapat
mengakibatkan potensi kebocoran. Peraturan pemerintah yang baru untuk membatasi
konsumsi BBM bersubsidi tampaknya tidak akan efektif karena tantangan penegakkan
dan pemantauan, dan juga kurangnya infrastruktur yang mendukung. Sementara itu,
subsidi tenaga listrik dialokasikan sebesar 80,9 triliun rupiah, naik 25 persen dari tahun
2012. Pemerintah mengusulkan peningkatan tarif listrik sebesar 15 persen secara
bertahap di tahun 2013 bagi pelanggan dengan sambungan di atas 900 Volt-ampere (VA).
Walaupun usulan ini telah disetujui pada tingkat pembahasan Komisi, implementasinya
masih harus melalui pengesahan resmi APBN dari DPR

Gambar 28: Peningkatan subsidi energi membatasi
peningkatan alokasi untuk belanja modal dan program
sosial

Gambar 29: Setelah peningkatan pesat pada 2012,
kementerian utama yang melaksanakan program
infrastruktur menerima alokasi yang lebih rendah pada 2013

(triliun rupiah)

(triliun rupiah)

2010 Actual
2012 Revised Budget

Rp triliun
8,4% 600

Rp trilun
600
400
200

2010 Actual
2012 Revised Budget

2011 Actual
2013 Proposed Budget

Pertumbuhan nominal
pada 2013:
13,6%
14,9%
-14,7%

400
35,7%
200
6,5%

0

Rp triliun
100
Pertumbuhan nominal pada 2013:
6,6%-7,8% -14,5%
80

Rp triliun
100
80

60
40
20

0

2011 Actual
2013 Proposed Budget

0

60
3,6% 6,0%

-17,8%
0,0%
11,4%

40
20
0

Catatan: Pertumbuhan nominal pada 2013 adalah RAPBN Catatan: Pertumbuhan nominal pada 2013 adalah RAPBN
dibanding APBN-P 2012
dibanding APBN-P 2012
Sumber: Kementerian Keuangan
Sumber: Kementerian Keuangan
…membatasi ruang,
dalam batas belanja
agregat yang tersedia,
untuk meningkatkan
belanja yang lebih tinggi
guna penanganan
ketertinggalan
infrastruktur …

Belanja modal, yang sebagian besar untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur,
mendapat alokasi sebesar 194 triliun rupiah pada tahun 2013, naik 15 persen dibanding
2012. Akan tetapi, dibandingkan dengan PDB, tingkat belanja ini hanya sedikit meningkat,
menjadi 2,1 persen pada 2013 dari 2,0 persen pada 2012. Peningkatan nominal ini relatif
rendah dibanding kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak untuk
mendukung implementasi MP3EI. Belanja materi mencatat penurunan belanja nominal
sebesar 14,7 persen menjadi 159 triliun rupiah dibanding APBN-P 2012, yang
mencerminkan upaya efisiensi Pemerintah untuk menurunkan biaya operasi dan
perjalanan dinas pada tahun 2013.

…dan perluasan
program-program
perlindungan sosial
untuk melindungi
kelompok rentan

Belanja untuk bantuan sosial mencatat sedikit peningkatan nominal sebesar 7 persen
dibanding APBN-P 2012, walaupun terdapat kebutuhan yang semakin berkembang untuk
memadukan dan memperluas program-program perlindungan sosial yang ada. Belanja
bantuan sosial memperoleh anggaran sebesar 59 triliun rupiah untuk mendukung programprogram yang diterapkan oleh kementerian negara seperti bantuan operasional sekolah
9

Untuk analisis lebih lanjut tentang biaya anggaran subsidi BBM Indonesia, lihat pada Triwulanan
edisi bulan April 2011 [WEBLINK]
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(BOS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, bantuan beasiswa siswa miskin (BSM),
jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas), bantuan rumah tangga miskin
program keluarga harapan (PKH), dan program nasional pemberdayaan masyarakat
(PNPM). Selain itu terdapat program-program sosial inti lain yang tidak disebut di atas
yang disalurkan melalui belanja subsidi, seperti beras untuk rakyat miskin atau Raskin, dan
melalui transfer ke daerah (program BOS yang mendukung pendidikan dasar) juga
menerima alokasi yang sama atau lebih rendah di tahun 2013 dibandingkan dengan
APBN-P 2012.
Belanja pegawai
diproyeksikan meningkat
terhadap belanja total,
dalam rangka mendukung
pelaksanaan reformasi
birokrasi pada seluruh
kementerian negara

Belanja pegawai pada tahun 2013 diproyeksikan mencapai 241,1 triliun rupiah (2,6 persen
dari PDB), naik sebesar 13,6 persen dibanding APBN-P 2012. Dari jumlah belanja itu, 46
persen adalah untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri, 32 persen untuk pensiun dan 21
persen untuk honorarium dan uang lembur. Peningkatan pada belanja pegawai
mencerminkan kebijakan Pemerintah untuk peningkatan gaji dan pensiun pegawai negeri
sebesar 7 persen per tahun, berlanjutnya reformasi birokrasi dan cadangan untuk
tambahan biaya gaji bagi pegawai baru pada lembaga-lembaga pemerintahan pada tahun
2013. Faktor pendorong peningkatan belanja pegawai di tingkat pusat dan daerah
diuraikan pada Bagian C.

Kementerian utama yang
melaksanakan
pembangunan
infrastruktur (pekerjaan
umum dan transportasi)
menerima alokasi
anggaran yang lebih
rendah dibanding tahun
2012, tetapi tetap dalam
10 besar pelaku belanja

Jumlah belanja kementerian negara tetap stagnan secara nominal dibanding APBN-P
2012. Meskipun terdapat pernyataan akan pemberian prioritas kepada infrastruktur,
setelah peningkatan yang kuat pada APBN-P 2012, alokasi anggaran untuk Kementerian
Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan mencatat penurunan nominal masingmasing sebesar 8 persen dan 18 persen pada tahun 2013, walau kedua kementerian itu
masih tercatat di dalam daftar 10 penerima alokasi anggaran terbesar (Gambar 29). Untuk
mendukung investasi infrastruktur, Pemerintah juga mengalokasikan dana dukungan
kelayakan (Viability Gap Funding/VGF) pada RAPBN 2013. VGF bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi sektor swasta di dalam proyek-proyek infrastruktur yang tidak
layak secara finansial tetapi layak secara ekonomi, meningkatkan kepastian pemberian
proyek infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan layanan infrastruktur menurut skema
Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Namun, bagaimana perkembangan penerapan
dukungan VGF masih harus diamati.
Walau Kementerian Pendidikan menerima penurunan anggaran sebesar 14 persen pada
RAPBN 2013, Pemerintah masih memenuhi aturan 20 persen dari jumlah belanja untuk
pendidikan seperti dimandatkan oleh undang-undang. Alokasi untuk belanja pendidikan
yang lain seperti belanja untuk dana abadi dan tunjangan guru yang disalurkan melalui
transfer mengalami peningkatan.

Pencairan anggaran
diperkirakan akan
meningkat pada tahun
2013

Seperti diuraikan pada Bagian A, walaupun rendahnya pencairan belanja untuk programprogram inti, seperti untuk infrastruktur, masih merupakan suatu tantangan di tahun 2012,
pencairan anggaran diperkirakan akan meningkat di tahun 2013. Pemerintah baru-baru ini
menetapkan dua peraturan yang penting; amandemen peraturan pengadaan dan
peraturan pembebasan tanah yang baru (peraturan pelaksanaan dari UU No. 2/2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), yang dapat
mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur berukuran besar.

Sebagian besar
kebutuhan pendanaan
untuk tahun 2013
dipenuhi dengan
penerbitan SUN

Kebutuhan pembiayaan netto untuk tahun 2013 ditargetkan mencapai 150,2 triliun rupiah
yang umumnya didanai melalui penerbitan surat utang negara netto sebesar 177,3 triliun
rupiah. Perencanaan penggunaan pembiayaan dari saldo anggaran lebih (SAL) telah
turun menjadi 10,0 triliun rupiah dari 56,2 triliun rupiah pada APBN-P 2012. Pendanaan
netto dari pinjaman luar negeri yang resmi kembali diproyeksikan pada angka negatif
(minus 19,5 triliun rupiah) karena pencairan proyek dan program diimbangi dengan
amortisasi sebesar 58,4 triliun rupiah. Penurunan tipis pada pencairan hutang luar negeri
menjadi 45,9 triliun rupiah pada RAPBN 2013 dari 53,7 triliun rupiah pada APBN-P 2012
umumnya disebabkan oleh penurunan pada pinjaman-pinjaman program.
c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah memproyeksikan surplus pada 2016

Melihat ke depan, neraca
anggaran diproyeksikan
menjadi surplus pada
tahun 2016…

Pemerintah juga menguraikan pembaruan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah-nya
(KPJM) pada RAPBN 2013 untuk menyertakan perkembangan kebijakan dan ekonomi
terbaru. Pada periode dari 2014 hingga 2016, saldo fiskal diproyeksikan akan bergerak
secara bertahap menjadi surplus sebesar 0,3 persen dari PDB (Tabel 13). Bersama-sama
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dengan kuatnya pertumbuhan, hal ini akan memberi kontribusi kepada semakin
menurunnya rasio hutang pemerintah terhadap PDB menjadi 18 persen pada tahun 2016.
Pemerintah hendak memperdalam pendanaan dalam negeri dan melanjutkan aliran
pendanaan negatif netto dari hutang luar negeri yang resmi.
…didukung dengan target
pertumbuhan yang
ambisius yang mencapai
7,4 hingga 7,9 persen
pada tahun 2016

KPJM adalah berdasar pada perkiraan (outlook) makro dengan pertumbuhan yang
meningkat secara pesat menjadi 7,4-7,9 persen pada tahun 2016 (Tabel 12). Proyeksi
pertumbuhan PDB telah direvisi naik dibanding KPJM yang diterbitkan sebelumnya, yang
mencerminkan outlook yang lebih positif terhadap pemulihan dunia dan kekuatan
ekonomi Indonesia. Target pertumbuhan yang ambisius itu diperkirakan akan didukung
oleh inflasi yang rendah dan stabil pada kisaran 3,0-5,0 persen dan kurs tukar yang
berkisar pada 8.700-9.300 per dolar AS. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor
migas, produksi migas diproyeksikan akan meningkat secara bertahap dalam waktu dekat
dengan proyeksi pengadaan investasi dan operasi baru.

Tabel 12: Pertumbuhan PDB diproyeksikan berada di atas 7 persen pada tahun 2014

(Asumsi kerangka pengeluaran jangka menengah)
Asumsi

2012
APBN-P

2013
RAPBN

2014
Proyeksi

2015
Proyeksi

2016
Proyeksi

Pertumbuhan (persen)

6,5

6,8

7,0 - 7,6

7,3 - 7,8

7,4 - 7,9

Inflasi (persen)

6,8

4,9

3,5 - 5,5

3,0 - 5,0

3,0 - 5,0

9.000

9.300

8.700 - 9.300

8.700 - 9.300

8.700 - 9.300

Kurs tukar (Rp/dolar AS)
Suku bunga SPN 3-bulan (persen)
Harga minyak (dolar AS/barel)
Produksi minyak (ribu barel per
hari)
Produksi gas (ekivalen ribu
barel/hari)
Sumber: Kementerian Keuangan

5,0

5,0

4,5 - 5,5

4,5 - 5,0

4,5 - 5,0

105

100

100 - 120

100 - 120

100 - 120

930

900

940 - 1.010

1.010 - 1.025

1.010 - 1.030

n.a

1.360

1.360 - 1.390

1.440 - 1.475

1.490 - 1.520

Penerimaan diperkirakan
akan meningkat dengan
rata-rata nominal sebesar
13 persen per tahun
antara tahun 2014-2016

Penerimaan pajak diproyeksikan akan meningkat secara rata-rata 16 persen per tahun,
yang meningkatkan rasio pajak terhadap PDB sebesar 1,2 poin persentase dari 12,7
persen pada tahun 2013 menjadi 13,9 persen dari PDB pada tahun 2016 (Tabel 13).
Pajak penghasilan dan pertambahan nilai diproyeksikan akan bertumbuh dengan kuat
dengan rata-rata tahunan masing-masing sebesar 17,3 persen dan 18,7 persen.
Penerimaan dari bea impor diproyeksikan akan menurun dengan penerapan perjanjian
perdagangan bebas. Penerimaan pajak ekspor diperkirakan akan menurun dengan
proyeksi penurunan ekspor mineral pada tahun 2014 dengan berlakunya larangan ekspor
bijih mineral. Penerimaan migas diperkirakan akan meningkat, dengan dukungan
eksplorasi, investasi dan teknologi yang baru.

Belanja sebagai bagian
dari PDB diproyeksikan
akan menurun pada
jangka menengah,
dimana pencapaian
rencana peningkatan
belanja modal dan
program sosial dapat
menemui kesulitan tanpa
reformasi belanja yang
lebih kuat

Perbandingan belanja terhadap PDB diperkirakan akan turun secara bertahap dari 17,9
persen pada tahun 2013 menjadi 16,3 persen pada tahun 2016. Belanja kementerian
negara, yang terdiri dari program-program inti, diproyeksikan akan bertambah hanya
sebesar 8 persen per tahun secara nominal. Belanja pegawai diperkirakan akan
meningkat, sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga pendapatan riil pegawai
negeri (peningkatan rata-rata sebesar 6 persen) dan pelaksanaan proses reformasi bagi
seluruh kementerian negara. Pemerintah akan melanjutkan implementasi upaya-upaya
efisiensi terhadap belanja materi, dengan kebijakan anggaran mendatar untuk biaya
operasi dan efisiensi belanja untuk kegiatan lokakarya dan perjalanan dinas.
Belanja modal diproyeksikan akan meningkat untuk mendukung pembangunan
infrastruktur dan implementasi MP3EI dan melanjutkan target pokok pertahanan nasional.
Namun besar belanja subsidi diperkirakan akan tetap signifikan. Pemerintah telah
menunjukkan strategi untuk meningkatkan penargetan program subsidi, mengendalikan
jumlah BBM bersubsidi dan mendorong penggunaan energi alternatif, dan juga
penyesuaian tarif listrik. Belanja sosial diperkirakan akan meningkat secara signifikan
pada waktu dekat dengan proyeksi perluasan program-program sosial yang ada, seperti
BOS, PKH, dan PNPM, dan Jamkesmas, dan integrasi sistem jaminan sosial nasional
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(SJSN) pada tahun 2014. Masalah pendanaannya, dan kebutuhan pembangunan utama
yang lain, tampaknya akan membutuhkan sumber daya yang signifikan dan reformasi
komposisi belanja dan kebijakan yang berani, termasuk peningkatan dalam alokasi
belanja yang melampaui yang diuraikan pada usulan KPJM.
Tabel 13: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah menargetkan surplus fiskal pada tahun 2016

(triliun rupiah kecuali dinyatakan lain)
Triliun rupiah
2012
APBN-P
A. Penerimaan dan
hibah

2013

2014

RAPBN

Persen dari PDB
2015

2016

Proyeksi

2012

2013

APBN-P

RAPBN

2014

2015

2016

Proyeksi

1.358

1.508

1.715

1.941

2.186

15,9

16,3

16,6

16,7

16,6

1. Penerimaan pajak
2. Penerimaan bukan
pajak

1.016

1.179

1.358

1.580

1.830

11,9

12,7

13,1

13,6

13,9

341

324

353

358

356

4,0

3,5

3,4

3,1

2,7

B. Belanja
1. Pemerintah pusat,
o/w

1.548

1.658

1.864

1.994

2.145

18,2

17,9

18,0

17,1

16,3

1.070

1.139

1.278

1.328

1.401

12,5

12,3

12,3

11,4

10,6

Kementerian
Bukan
kementerian

548

547

602

645

687

6,4

5,9

5,8

5,5

5,2

522

592

676

683

714

6,1

6,4

6,5

5,9

5,4

2. Transfer ke daerah

479

519

586

666

744

5,6

5,6

5,7

5,7

5,6

-72

-37

-21

76

174

-0,8

-0,4

-0,2

0,7

1,3

-190

-150

149

-54

42

-2,2

-1,6

1,4

-0,5

0,3

-42

2,2

1,6

1,4

0,5

-0,3

-18

2,3

1,8

1,6

0,7

-0,1

-24

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

C. Neraca primer
D. Neraca keseluruhan
(A-B)

E. Pendanaan netto
190
150
149
54
1. Pendanaan dalam
negeri
195
170
167
77
2. Pendanaan luar
negeri
-4
-20
-18
-24
Sumber: Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia
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C. INDONESIA
TAHUN 2014 DAN
SELANJUTNYA:
TINJAUAN PILIHAN
1. Faktor pendorong pesatnya peningkatan belanja untuk pegawai negeri
Alokasi untuk belanja
pegawai telah meningkat
lebih pesat dibanding
kelompok belanja yang
lain

Rendahnya rasio hutang terhadap PDB, dan defisit fiskal yang tergolong konservatif
memberikan kesempatan untuk peningkatan belanja untuk prioritas pembangunan utama
di Indonesia, seperti kesehatan, pembangunan modal sumber daya manusia dan belanja
modal untuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Namun, seperti yang sudah
dibicarakan pada bagian yang lalu, tren terakhir menunjukkan peningkatan belanja untuk
belanja pegawai dan belanja subsidi yang lebih tinggi dibanding kebanyakan kelompok
belanja yang lain. Sebagai contoh, untuk belanja pemerintah pusat dan daerah, rencana
alokasi anggaran untuk belanja pegawai pada lima tahun terakhir, telah meningkat jauh
lebih cepat dibanding belanja modal (Gambar 30), dengan rata-rata laju pertumbuhan
nominal sebesar masing-masing 14 persen dan 8 persen per tahun dari tahun 2008
hingga 2012. Sebagai akibatnya, secara absolut, jumlah alokasi APBN untuk belanja
pegawai berada pada kisaran dua per tiga lebih tinggi dibanding belanja modal, yang
umumnya berupa infrastruktur (Gambar 31). Mengingat pentingnya belanja pegawai pada
anggaran pemerintah pusat dan daerah, bagian ini menyajikan tinjauan singkat atas faktor
pendorong utama di belakang peningkatan belanja pegawai yang belakangan terjadi.

Gambar 30: Laju peningkatan alokasi APBN untuk belanja
pegawai telah mengalahkan laju belanja modal…
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a. Pendorong utama peningkatan belanja pegawai di Indonesia
Reformasi pengelolaan
anggaran dirancang
bertujuan untuk
meningkatkan kendali
pengeluaran dan kualitas
belanja…

Sebagian besar reformasi sistem penganggaran yang belakangan ini dilakukan, yang
bertujuan untuk meningkatkan pengendalian, efisiensi dan kualitas belanja pemerintah,
telah dirancang dan diterapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Reformasi
termasuk peningkatan pengendalian atas hutang dan manajemen kas; penyatuan belanja
pembangunan dan belanja modal; pengenalan kerangka pengeluaran jangka menengah;
penganggaran berbasis kinerja (PBB); dan akuntansi berbasis akrual.

…belum menangani tiga
pendorong utama
peningkatan belanja
pegawai

Namun reformasi penganggaran belum sepenuhnya mencakup tiga faktor pendorong
utama di belakang peningkatan belanja pegawai, yang semuanya cenderung berada di
luar pengendalian badan-badan fiskal pusat. Dua pendorong pertama adalah warisan dari
masa Orde Baru dan merupakan ‗Sistem Administrasi Nasional‘ yang berlaku antara
tahun 1968 dan 1974 dan diundangkan dalam sejumlah UU, termasuk UU 8/1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian. Ciri-ciri dari sistem tersebut termasuk proses pengambilan
keputusan yang tidak jelas, dan terpecahnya kewenangan pengambilan keputusan, yang
berakibat pada akuntabilitas/pertanggungjawaban yang tergolong lemah. Berbeda dengan
sebagian besar sektor dan fungsi pemerintah, Sistem Administrasi Nasional belum
tersentuh oleh reformasi mendasar apapun, untuk penyesuaian dengan negara
demokratis Indonesia yang baru, di mana transparansi, kehati-hatian fiskal dan
akuntabilitas telah menjadi semakin penting. Pendorong ketiga adalah akibat dari
penentuan transfer pusat kepada pemerintah daerah, yang menciptakan insentif untuk
menaikkan jumlah pegawai di daerah.

Pendorong pertama
adalah proses penentuan
formasi staf dan
anggaran pegawai…

Pendorong pertama melatarbelakangi peningkatan belanja pegawai adalah kebijakankebijakan dan proses-proses atas bagaimana struktur organisasi dan jumlah jabatan
ditentukan di lembaga pemerintah, dan sejalan itu bagaimana biaya pegawai dianggarkan
dan bagaimana membelanjakan anggaran. Jumlah staf ditentukan melalui proses
administratif, dimana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenPAN-RB) bertugas mengesahkan formasi kepegawaian suatu lembaga.
Keputusan kemudian dibuat dengan melakukan tolok ukur terhadap cetak biru yang telah
ditentukan sebelumnya, yang rata-rata sama untuk seluruh lembaga – ―pendekatan satu
ukuran untuk semua‖ – dan bukan menurut kebutuhan operasional

…yang menyebabkan
kurangnya akuntabilitas
pada tingkat terjadinya
belanja pegawai

Proses itu memangkas sisi akuntabilitas belanja pegawai pada tingkat di mana
pengeluaran berlangsung, yaitu para pengguna anggaran tidak dianggap bertanggung
jawab atas anggaran pegawainya, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban
atas pengelolaannya. Tindakan ini memberikan insentif bagi lembaga pemerintah pusat
dan pengguna anggaran untuk memaksimalkan jumlah staf dan belanja pegawai, dan
bukan kepada pengelolaan atas pengeluaran-pengeluaran dimaksud. Peran Kementerian
Keuangan di dalam proses ini pada dasarnya adalah memberikan alokasi fiskal bagi
belanja pegawai, dan bukan melakukan tinjauan padanya.

Selain itu, insentif untuk
melakukan efisiensi pada
belanja pegawai rendah
…

Karena anggaran pegawai, yang disusun berdasarkan formasi pegawai yang telah
disetujui, bersifat sebagai pengeluaran yang telah terjamin, Direktur Jendral Anggaran
pada Kementerian Keuangan memotong biaya pegawai yang telah dianggarkan dari
jumlah sumber daya yang tersedia, ketika membuat alokasi untuk program pembangunan
dan kegiatan operasional yang baru. Tindakan ini berarti bahwa belanja pegawai tidak
memperoleh tinjauan yang sama seperti belanja yang lain oleh Kementerian Keuangan,
walaupun jumlahnya melampaui 20 persen dari belanja pemerintah pusat dan, secara
agregat, lebih dari 30 persen dari jumlah belanja pemerintah. Pertukaran antara belanja
pegawai dan kelompok pengeluaran lainnya pada tingkat kelembagaan
(Kementerian/Lembaga, K/L), program atau kegiatan tidaklah mudah, dan hanya tersedia
insentif yang minim untuk melakukan rasionalisasi atau untuk mengelola belanja pegawai.
Hal ini berarti bahwa tingkat belanja untuk pegawai pada lembaga pemerintahan
ditentukan oleh pihak ketiga, MenPAN-RB, melalui persetujuannya atas formasi pegawai,
dan bukan oleh K/L terkait atau oleh Kementerian Keuangan.

…karena belanja pegawai
tidak disertakan di dalam
anggaran suatu program
atau kegiatan

Seperti telah disebut, Indonesia baru-baru ini meluncurkan penganggaran berbasis
kinerja, yang bertujuan untuk menggeser pendekatan manajemen anggaran dari segi
masukan/input menuju tujuan pengeluaran dan hasil/output yang didapatkan. Dengan
reformasi ini, anggaran operasional harus dialokasikan kepada kegiatan atau sub-
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program, dan sama halnya pengeluaran juga dikelola dengan cara yang sama. Tujuannya
adalah agar para manajer pada akhirnya akan memiliki lebih banyak keleluasaan dalam
pemilihan jenis masukan untuk memberikan hasil dan output yang diharapkan. Namun
belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan, masih terus diperlakukan sebagai
pengeluaran tambahan (overhead) administratif yang terpisah dari anggaran
kegiatan/program. Tindakan ini mempersulit upaya untuk dengan tepat menentukan biaya
sebenarnya dari suatu program atau kegiatan, karena biaya pegawai tidak dapat dikaitkan
dengan output teknis apapun atau hasil kebijakan manapun.
Pendorong kedua dari
peningkatan belanja
pegawai adalah
manajemen pemerintah
atas tagihan gaji …

Pendorong kedua adalah manajemen pemerintah atas tagihan gaji, di mana
peningkatan gaji pokok tahunan mendapat prioritas dalam alokasi sumber daya sesuai
dengan ruang fiskal yang tersedia, yang sepertinya dilakukan tanpa adanya rujukan
terhadap produktivitas yang jelas, atau perkembangan gaji pada sektor swasta atau
terhadap tolok ukur lain manapun yang jelas dan transparan. Fakta bahwa tingkat
pensiun pegawai negeri di lekatkan dengan indeksasi kepada peningkatan gaji tahunan,
dan bukan kepada inflasi, semakin meningkatkan tingkat belanja. Hasil dari proses ini
adalah bahwa sepanjang periode tahun 2009-2012 pegawai negeri menerima
peningkatan gaji pokok tahunan masing-masing sebesar 15 persen, 5 persen, 10
persen dan 7 persen, atau rata-rata sebesar 9,25 persen, dan hampir dua juta pegawai
negeri yang telah pensiun juga menerima peningkatan yang serupa. Selama empat
tahun itu, rata-rata inflasi IHK tercatat sebesar 4,9 persen (proyeksi Bank Dunia untuk
10
tahun 2012).

…bersama-sama dengan
proses reformasi
birokrasi pada tingkat
pemerintah pusat…

Selain itu, tunjangan Reformasi Birokrasi (BR) sudah diberikan kepada sejumlah K/L, dan
pada tahun 2014, hampir delapan puluh lembaga pemerintah pusat akan menerima
tunjangan tambahan ini. Reformasi Birokrasi adalah prakarsa pemerintah nasional yang
bertujuan untuk: (1) mengadakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi-kolusi dan
nepotisme (KKN); (2) meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; dan (3)
meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrat melalui sembilan program
utama yang mencakup, antara lain, manajemen perubahan, peningkatan proses usaha,
peningkatan SDM dan penyamaan UU dan peraturan. Tingkat tunjangan BR pada
Kementerian Keuangan, yang merupakan kementerian pertama yang menjalankan BR,
ditentukan oleh Kementerian itu sendiri, sementara tingkatan untuk lembaga-lembaga BR
berikutnya, walau lebih rendah, juga telah ditentukan tanpa proses tolok ukur yang
transparan yang dapat membenarkan besarnya tingkatan itu atau besarnya perbedaan
antar lembaga.

…dan tingkat tunjangan
yang lain

Sistem remunerasi pegawai negeri Indonesia cukup rumit, dan pada beberapa bagian
tidak jelas. Sistem itu menyertakan sejumlah unsur, seperti terlihat pada Gambar 32
(termasuk tunjangan BR), dan terdiri dari bagian-bagian seperti honorarium, yang
dibayarkan kepada pegawai negeri untuk tugas-tugas seperti menghadiri rapat dan
membuat pidato. Honorarium tidak digolongkan sebagai Biaya Pegawai, tetapi
dianggarkan di bawah ‗barang dan jasa‘. Para pengguna anggaran memiliki kebebasan
yang cukup besar dalam mengalokasikan belanja honorarium, walaupun Pemerintah kini
menerbitkan berbagai upaya untuk membatasi jumlah honorarium ini dan tunjangan
khusus kementerian lainnya pada berbagai K/L.

Pendorong ketiga adalah
rumus untuk menentukan
besarnya dana alokasi
umum (DAU)

Pendorong ketiga dari peningkatan belanja pegawai adalah tata cara perumusan Dana
Alokasi Umum (DAU) bagi pemerintah daerah, dimana ukuran tagihan gaji pegawai
negeri daerah menjadi satu penentu untuk menentukan ukuran alokasinya. Hal ini
menciptakan insentif yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan jumlah
pegawainya dan meningkatkan tagihan gaji dan bukannya mengelola atau menurunkan
belanja tersebut. Selain itu, karena proses untuk menentukan formasi pegawai tidak
selalu jelas, dan berdasarkan kepada tolok ukur terhadap rencana cetak biru dan bukan
terhadap kebutuhan operasional, pemerintah daerah telah dapat menerima persetujuan
pemerintah pusat bagi peningkatan angkatan kerjanya. Pengaturan ini mengakibatkan
10

Walaupun tidak dapat dibandingkan secara langsung, menurut survei angkatan kerja SAKERNAS,
rata-rata upah nominal per jam bagi pegawai di sektor swasta meningkat sebesar 13 persen pada
tahun hingga bulan Agustus 2009, 3 persen pada tahun hingga Agustus 2010 dan 12 persen pada
tahun hingga bulan Agustus 2011. Data ini mencakup sembilan sektor pekerjaan dengan
pengecualian layanan masyarakat, layanan sosial, layanan pribadi dan sektor pelayanan lainnya.
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lonjakan jumlah pegawai negeri pada tingkat daerah. Lima tahun yang lalu, terdapat
sekitar 2,8 juta pegawai negeri di daerah, sementara kini angka itu telah menjadi 3,9 juta
pegawai. Peningkatan ini juga sebagian disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk
mengubah status sejumlah besar pegawai temporer/honorer menjadi pegawai negeri
pada tahun 2007 dan 2008.
Gambar 32: Honorarium umumnya merupakan bagian yang besar dari jumlah penghasilan pegawai negeri
Gaji dasar
• berdasarkan
pangkat &
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• Pasangan
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Catatan: K/L adalah gaji pokok kementerian negara, tunjangan umum dan tunjangan khusus Papua mencapai 20-40
persen dari seluruh penghasilan pegawai negeri, dengan tunjangan BR mencapai 40-70 persen dari jumlah penghasilan
pada lembaga-lembaga BR, dan tunjangan/honorarium khusus mencapai 10-40 persen dari jumlah penghasilan
Sumber: Pembayaran Aktuil Pemerintah, Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan (2011). Data diproses oleh
Staf Bank Dunia (2011)

b. Tidak adanya mekanisme atau kebijakan pengimbang
Sangat sulit untuk
mengimbangi dampak
fiskal dari pendorong
tersebut…

Pemerintah Indonesia kini tidak memiliki sejumlah kebijakan dan mekanisme yang dapat
digunakan untuk mengimbangi dampak fiskal dari ketiga pendorong itu. Fakta yang
penting adalah bahwa para pengguna anggaran hanya memiliki sedikit pengaruh kepada
belanja pegawai, dan dengan demikian tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab atas
belanja tersebut. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintahan dan pengguna anggaran
tidak dapat menyimpan dana apapun yang dibebaskan melalui rasionalisasi atau upaya
efisiensi/penghematan lainnya (yang sebetulnya dapat digunakan, sebagai contoh, untuk
berinvestasi dalam peningkatan kapasitas pegawai atau memberi kompensasi kepada
mereka yang berprestasi tinggi), memberikan disinsentif yang kuat bagi upaya
rasionalisasi atau manajemen anggaran yang lebih konservatif. Pada akhirnya tidak
terdapat mekanisme untuk penyesuaian jumlah pegawai yang tepat, baik di dalam
lembaga-lembaga dan unit-unit dan untuk penutupan atau penggabungan lembagalembaga untuk meningkatkan efisiensi dan untuk menyesuaikan administrasi kepada
lingkungan nasional maupun internasional.

…sementara,
peningkatan belanja
pegawai dapat membatasi
belanja untuk prioritas
pembangunan

Secara agregat, belanja pegawai mencapai lebih dari 30 persen dari seluruh pengeluaran
pemerintah pusat dan daerah. Seperti disinggung di atas, belanja pegawai secara agregat
tidak menyertakan sejumlah tunjangan yang merupakan biaya fiskal tambahan yang
signifikan. Rasio belanja pegawai semakin meningkat setiap tahun karena tiga pendorong
yang diuraikan di atas, bersama-sama dengan tidak adanya kebijakan dan mekanisme
yang jelas untuk mengendalikan dan mengimbangi pesatnya peningkatan biaya. Satu
tantangan yang mendesak adalah memastikan bahwa peningkatan belanja pegawai tidak
membatasi belanja pada bidang-bidang prioritas pembangunan, seperti infrastruktur.

Melihat kedepan,
meningkatkan hubungan
antara biaya pegawai dan
kinerja sektor publik
merupakan hal yang
penting

Langkah ke depan adalah meneruskan sejumlah reformasi yang menekankan pada
peningkatan orientasi anggaran terhadap kinerja dan manajemen pegawai pemerintah.
Termasuk di dalamnya adalah penganggaran berbasis kinerja, yang mana belanja
pegawai dapat disertakan di dalam anggaran kegiatan yang dikelola oleh pengguna
anggaran. Kepala program dengan demikian dapat dilimpahkan tanggung jawab, dan
dimintai pertanggungjawaban, terhadap penggunaan berbagai sumber daya dalam
mencapai tujuan. Hal ini juga akan membutuhkan perubahan peran MenPAN-RB dari
kewenangan untuk memberi persetujuan atas rincian formasi staf, menjadi peran
pemberian kebijakan dan model-model untuk ketenagakerjaan, sementara jumlah
sebenarnya akan ditentukan di dalam proses anggaran berbasis kinerja dan melibatkan
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pembahasan tentang bagaimana suatu lembaga dapat mengelola seluruh sumber
dayanya dengan lebih baik, termasuk tujuan-tujuan penghematan/efisiensi bila dapat
dicapai. Mekanisme untuk penyesuaian jumlah pegawai juga akan dibutuhkan.

2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi: suatu pencapaian tetapi masih banyak
tantangan di depan
UU Pendidikan Tinggi
merupakan titik
pencapaian yang
signifikan menuju
otonomi dan akuntabilitas
lembaga-lembaga
pendidikan di Indonesia,
tetapi UU ini belum
mendapat dukungan yang
universal

Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) akhirnya diluluskan oleh DPR
pada tanggal 13 Juli 2012 dan penetapannya ditandatangani oleh Presiden pada tanggal
10 Agustus 2012. UU PT ini memiliki potensi untuk menjadi pencapaian yang signifikan
menuju perluasan otonomi dan peningkatan akuntabilitas dari lembaga pendidikan tinggi
(LPT) Indonesia, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik negeri dan
swasta, dan akademi komunitas yang akan segera didirikan dalam jumlah besar di
Indonesia. Sejauh mana potensi itu dapat direalisasikan perlu dinilai seiring berjalannya
waktu; pada awalnya akan bergantung pada perkembangan kerangka peraturan yang
akan mengarahkan jalannya UU dan kemudian pada implementasi dan penerapan
prinsip-prinsip peraturan tersebut. Dukungan kepada UU PT yang baru juga belum
bersifat universal, misalnya keprihatinan yang diangkat oleh sejumlah kelompok dari
kalangan akademis dan masyarakat, termasuk Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta
Indonesia
(APTISI),
dimana
media
melaporkan
bahwa
mereka
sedang
mempertimbangkan untuk mengajukan uji materi atas aspek-aspek dari UU baru
11
tersebut.

Perluasan otonomi
dengan peningkatan
akuntabilitas berpotensi
memodernisasi sektor
pendidikan tinggi dan
mendorong kinerja
kelembagaan yang lebih
baik, peningkatan
keterampilan dan
keberlanjutan
pertumbuhan

Ketika otonomi yang lebih besar juga diikuti dengan akuntabilitas yang lebih tinggi maka
hal itu dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja dari lembaga pendidikan,
meningkatkan pencapaian pendidikan, ketrampilan dan pada akhirnya pertumbuhan
produktivitas. Laporan Bank Dunia yang baru diterbitkan menyoroti bahwa ―pendidikan
yang lebih tinggi merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pertumbuhan di
negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di Asia Timur‖ dan dapat
―meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan: memberikan keterampilan tingkat
tinggi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja – termasuk keterampilan teknis, perilaku,
pemikiran, sains, teknologi, teknik dan matematika... [dan] memulai atau memperluas
12
penelitian yang kuat yang dibutuhkan untuk inovasi dan pertumbuhan‖. Walaupun
sebagian besar penelitian empiris berasal dari negara-negara OECD, temuan umumnya
adalah ―[P]ada negara-negara yang memberikan kebebasan yang lebih besar, lembagalembaga pendidikan tinggi mampu berkarya dengan lebih mendorong kewirausahaan,
menyesuaikan program-program mereka dengan permintaan siswa dan pasar tenaga
13
kerja, dan memberikan respon yang efisien terhadap insentif-insentif pemerintah.‖
Dengan tingginya perhatian akan perdebatan tentang otonomi pendidikan tinggi, bagian
berikut dari laporan ini
meninjau bukti-bukti tentang akuntabilitas dan otonomi
kelembagaan pendidikan tinggi di negara-negara lain, sebagai latar belakang dan konteks
terhadap perkembangan di Indonesia. Selanjutnya diberikan ringkasan tentang aspekaspek utama, inovasi dan perubahan yang terdapat pada UU PT yang baru, diikuti
dengan kesimpulan penutup tentang langkah selanjutnya yang mungkin diambil, dan
masalah-masalah yang berkaitan.
a. Potensi manfaat peningkatan akuntabilitas dan otonomi kelembagaan

Penelitian-penelitian
empiris, terutama untuk
OECD, menunjukkan
bahwa peningkatan

Apakah terdapat bukti tentang potensi manfaat dari otonomi dan akuntabilitas yang lebih
besar terhadap kinerja lembaga pendidikan tinggi? Sejumlah penelitian menemukan
bahwa kinerja penelitian universitas memiliki korelasi yang positif dengan otonomi
14
lembaga pendidikan. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan
11

Lihat, sebagai contoh,
http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/25/19393329/Gugatan.UU.PT.Diajukan.ke.MK.
12
World Bank (2011), Putting Higher Education to Work - Skills and Research for Growth in East
Asia, http://go.worldbank.org/JTFOQZP670.
13
Sondergaard, L. dan M. Murthi dengan Abu-Ghaida, D., Bodewig, C. dan J. Rutkowski (2012),
Skills, Not Just Diplomas: Managing Education for Results in Eastern Europe and Central Asia,
Directions in Development Series, Bank Dunia, http://go.worldbank.org/E3A4O3PD30.
14
Lihat, sebagai contoh, Knott, J. H. dan A. A. Payne (2004), ―The impact of state governance
structures on management and performance of public organizations: A study of higher education

(footnote continued)
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otonomi kelembagaan
berkaitan dengan dampak
positif secara
keseluruhan terhadap
kegiatan akademis,
peningkatan jumlah
kelulusan dan
produktivitas penelitian…

untuk meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas dapat mendorong jumlah kelulusan
yang jauh lebih besar dan penelitian juga menemukan bahwa otonomi dan kepemimpinan
lembaga pendidikan dapat meningkatkan kemampuan LPT untuk turut serta di dalam
15
pembangunan regional.

….akan tetapi manfaat
peningkatan otonomi
tampaknya tidak akan
dapat dipetik bila
diterapkan aturan
akuntabilitas yang terlalu
berlebihan dan
pendanaan tidak
mencukupi

Namun potensi manfaat dari peningkatan otonomi tidaklah muncul secara otomatis.
Sebagai contoh, kajian yang rinci tentang reformasi pengelolaan pendidikan tinggi yang
dilakukan pada sejumlah negara di Eropa sejak tahun 90an, termasuk pada ekonomiekonomi transisi, menyimpulkan bahwa otonomi kelembagaan membawa dampak positif
terhadap seluruh aspek kinerja, dan bahwa universitas-universitas Eropa harus diberikan
otonomi kelembagaan lebih lanjut untuk mengembangkan strategi dan struktur, anggaran
17
dan kebijakan sumber daya manusia mereka sendiri.
Tetapi laporan itu juga
memberikan dua peringatan. Pertama, dampak otonomi kelembagaan dapat dengan
mudah hilang dengan persyaratan akuntabilitas yang berlebihan. Kedua, otonomi tanpa
investasi pendanaan yang memadai juga akan mengalami kesulitan dalam membawa
perubahan yang diharapkan.

Salah satu contoh yang menarik adalah reformasi hukum besar-besaran yang dilakukan
di Jepang pada tahun 2004, yang memberikan status hukum kepada 89 universitas
nasional terpisah dari Kementerian Pendidikan, serta memberikan otonomi keuangan dan
status pegawai bukan pegawai negeri, dengan sejumlah pengaturan akuntabilitas seperti
evaluasi eksternal dan struktur pengelolaan internal. Kajian sementara yang dilakukan
pada tahun 2010 menunjukkan dampak yang positif secara umum, tidak hanya pada
kegiatan pendidikan, tetapi juga pada kemampuan untuk memenangkan persaingan
16
mencari dana penelitian, dan dalam kemampuan mereka untuk melibatkan masyarakat.

b. Peningkatan otonomi pada era Paradigma Baru Indonesia dan pada UU PT
tahun 2012
Indonesia mulai bergerak
menuju otonomi
kelembagaan pada tahun
1999 dan selama dekade
berikutnya melakukan uji
coba berbagai upaya
otonomi sesuai
Paradigma Baru

Seperti negara-negara lain, pencapaian keseimbangan antara otonomi kelembagaan dan
akuntabilitasnya merupakan tantangan pada sistem pendidikan tinggi Indonesia sejak
pertengahan tahun 90an. Dengan berkembangnya sektor pendidikan tinggi menjadi lebih
kompleks dan beragam pada tahun 80an dan 90an, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
(Dikti) di dalam Kementerian Pendidikan telah berusaha menyesuaikan posisinya dari
pusat pengelolaan menjadi pemantau dan pengatur dengan penekanan pada
akuntabilitas LPT atas hasil-hasil pendidikan. Sebagai tanggapan, LPT Indonesia
meminta otonomi yang lebih besar, dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat
diminta untuk bertanggung jawab jika mereka tidak dapat mengelola diri sendiri. Sebagai
akibatnya, pada tahun 1999, Peraturan Pemerintah 61 memberikan sejumlah uji coba
otonomi kepada empat universitas terbesar di Indonesia dengan memberikan status
sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan dengan demikian memulai era yang
18
kemudian disebut sebagai masa Paradigma Baru pada dekade berikutnya.

Pada masa tersebut
Indonesia merupakan
pelopor dalam
meningkatkan otonomi
melalui pendanaan
kompetitif, tetapi era
Paradigma Baru hanya
menjadi uji coba tanpa

Paradigma baru ini menekankan kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen
LPT dan kualitas dan relevansi hasil-hasil pendidikan. Karena memahami bahwa efisiensi
dan peningkatan ―kepemilikan‖ akan berasal dari perencanaan dari bawah ke atas dan
bahwa pengguna akhir berada pada posisi terbaik untuk menentukan kebutuhan mereka
sendiri, pendanaan kompetitif meningkat dari di bawah 5 persen dari anggaran
pembangunan Dikti pada awal tahun 90an menjadi lebih dari 30 persen pada tahun 2005.
Pada masa itu Indonesia dipandang sebagai pelopor dalam peningkatan otonomi LPT
institutions.‖ Journal of Policy Analysis and Management 23(1): 13-30 dan Aghion, P., Dewatripont,
M., Hoxby, C. Mas-Colell, A. dan A. Sapir (2009), ―The Governance and Performance of Research
Universities: Evidence from Europe and the U.S.‖ NBER Working Paper Series No. 14851.
15
Lihat, masing-masing, Martins, J., Boarini, R., Strauss, H. de la Maisonneuve C., dan C. Saadi
(2007), ―The Policy Determinants of Investment in Tertiary Education‖, OECD Economic Department
Working Paper No. 576 and OECD (2008), Tertiary Education for the Knowledge Society Vol. 1.
16
Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (2010), Status and
Issues Following Incorporation of National Universities: Interim Report (laporan bahasa Jepang).
17
Center for Higher Education Policy Studies, International Centre for Higher Education Research,
(2008), Progress in Higher Education Reform Across Europe: Governance Reform.
18
Empat universitas adalah ITB, IPB, UI dan UGM. Lima tahun berikutnya tiga universitas lain
mendapat status BHMN, yaitu USU, UNAIR dan UPI.
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landasan hukum

melalui pemberian dana hibah bersaing dengan kajian sejawat dan Indonesia menjadi
acuan bagi sistem pendidikan tinggi di negara-negara berkembang lainnya seperti Sri
Lanka dan kemudian Tunisia dan Mozambik. Akan tetapi masa Paradigma Baru tetap
menjadi suatu uji coba tanpa landasan hukum.

Dibutuhkan satu dekade
sejak dimulainya era
Paradigma Baru sebelum
inovasi ini akhirnya
diformalisasi secara
hukum, tetapi produk
hukum ini hanya berumur
pendek

Rumit dan sulitnya pencapaian kemufakatan, menyebabkan tidak kurang dari sepuluh
tahun setelah masa Paradigma Baru dimulai barulah UU Badan Hukum Pendidikan (BHP)
tahun 2009 (UU 9/2009) diratifikasi sebagai peresmian otonomi yang diberikan pada uji
coba yang dimulai dengan PP 61. Akan tetapi hanya sebelas bulan sejak penetapannya,
UU BHP dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam kurang dari satu
tahun UU 9/2009
dibatalkan, didasarkan
pada anggapan bahwa
otonomi sama dengan
komersialisasi
pendidikan tinggi….

Secara mendasar kritik terhadap UU 9/2009 memiliki dua sisi; pertama, dan yang paling
menyulitkan, adalah tudingan bahwa otonomi kelembagaan adalah sama dengan
komersialisasi pendidikan tinggi, pengalaman BHMN menunjukkan bahwa langkah itu
mendorong peningkatan biaya pendidikan sehingga menyulitkan akses bagi kaum miskin
menuju pendidikan tinggi. Biaya pendidikan memang meningkat pada lembaga-lembaga
BHMN sejak tahun 1999 tetapi kenaikan ini diukur dari basis yang sangat rendah dan
pandangan yang sangat sempit mengatakan bahwa pendorongnya hanya karena
peningkatan komersialisasi tanpa memperhatikan kebutuhan biaya sebenarnya dalam
19
memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas

…dan dalam menetapkan
jangka waktu bagi
seluruh lembaga untuk
mendapat otonomi, UU
itu mengabaikan
keberagaman kapasitas
yang ada pada berbagai
LPT di Indonesia

Kedua, kritikus mengatakan bahwa dengan menetapkan jangka waktu bagi seluruh LPT
untuk mendapat otonomi kelembagaan sebagai kesatuan yang independen secara
finansial, UU 9/2009 telah lalai memperhitungkan perbedaan yang sangat besar di dalam
perkembangan dan kapasitas kelembagaan LPT Indonesia dan kesiapan mereka untuk
menerima otonomi yang lebih besar. Pergerakan menuju otonomi kelembagaan yang
lebih besar menerima dua pukulan karena secara bersamaan Kementerian Keuangan
menegaskan bahwa, dimulai pada Tahun Fiskal 2009, taraf otonomi manajemen
keuangan yang selama ini memiliki keleluasaan pendanaan lewat hibah akan ditarik, dan
mengharuskan pendanaan untuk LPT negeri melalui jalur Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).

UU 12/2012 membuka
kemungkinan bagi
otonomi kelembagaan…

UU PT yang baru meletakkan dasar bagi manajemen LPT dan transisi menuju otonomi
kelembagaan, termasuk klausa ―pokok‖ untuk universitas-universitas dengan pengalaman
otonomi pada masa Paradigma Baru. Sesungguhnya, sebagian besar debat tentang
otonomi kelembagaan pada UU PT yang baru berkisar pada bagaimana menangani
status LPT-LPT yang telah memiliki pengalaman otonomi. Universitas-universitas tersebut
akan mendapat status baru sebagai Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (PTNBH)
untuk waktu yang tidak melampaui dua tahun. Sementara itu mereka harus mengikuti
prosedur yang ada bagi manajemen keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sampai
20
Peraturan Pemerintah pelaksananya ditetapkan dan mengubah status BHMN mereka
sesuai dengan status baru mereka sebagai PTNBH.

….tetapi dengan
persyaratan khusus

Untuk LPT yang tidak tercakup oleh klausa pokok tersebut, terdapat persyaratan khusus
pada Pasal 62 yang menyatakan bahwa otonomi harus dilakukan sesuai dengan tujuan
dan kapasitas lembaga tersebut, bahwa tujuan dan kapasitas LPT akan dievaluasi oleh
lembaga independen (yang belum ditentukan) dan ―aturan selanjutnya‖ tentang dasar,
tujuan dan kapasitas untuk melaksanakan otonomi akan dirinci dalam suatu Peraturan
Menteri. Sementara lima prinsip yang dinyatakan sebagai dasar otonomi pada Pasal 63
memang menggunakan praktik terbaik internasional; akuntabilitas; transparansi; nirlaba;
jaminan kualitas; dan efektivitas dan efisiensi; masalahnya akan terletak pada rincian
bagaimana lembaga-lembaga pendidikan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan
oleh siapa dan untuk jangka waktu berapa lama.

19

Bank Dunia (2010), Indonesia: Higher Education Financing, Bagian 2.2, halaman 22 – 26.
Dikti telah membentuk kelompok kerja dan memperkirakan bahwa rancangan akhir peraturan
pendanaan akan siap disahkan pada bulan Desember 2012.

20
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c. Usulan inovatif pada UU PT yang baru
UU 12/2012 mengusulkan
sejumlah inovasi yang
penting…

Walaupun memang merupakan penekanan utama, UU PT yang baru tidak hanya
merupakan UU untuk otonomi kelembagaan, karena cakupannya juga melibatkan jaminan
kualitas, akses dan pemerataan, yang membuka kemungkinan pendirian universitas
asing, perluasan jalur pendidikan tinggi, prioritas dan modalitas pendanaan, dan
pengembangan lembaga-lembaga baru. UU ini mencakup pendidikan tinggi pemerintah
dan swasta, walaupun perguruan tinggi swasta (PTS) hanya mendapat perhatian yang
minim. Namun pemberi layanan swasta dapat merasa lega karena segelintir rujukan yang
ada memberikan dukungan kepada operasi PTS; memperluas komitmen Pemerintah
untuk membayar tunjangan sertifikasi bagi para dosen PTS dan menyertakan lembagalembaga swasta di dalam program insentif untuk mendorong kegiatan penelitian.

Menurut UU PT yang
baru,pendidikan tinggi
diberikan melalui tiga
jalur: akademik, profesi
dan kejuruan

UU tahun 1989 menetapkan sistem pendidikan tinggi dengan jalur ganda – akademik,
yaitu pendidikan tradisional, yang lebih banyak berdasarkan teori, melalui jalur
universitas, dan profesi, dijelaskan sebagai pendidikan berorientasi kejuruan yang
disampaikan melalui politeknik. Dengan UU PT yang baru, definisi dan rincian jalur
akademik tidak berubah tetapi jalur profesi merupakan pendidikan tingkat sarjana ke atas
untuk lapangan kerja yang membutuhkan kualifikasi khusus, dan memperkenalkan jalur
kejuruan/vokasi sebagai pendidikan praktik tingkat diploma yang menyiapkan para
mahasiswa untuk bekerja pada bidang yang spesifik.

Jalur kejuruan
mendukung
pembentukan Akademi
Komunitas sebagai jenis
LPT yang baru dan tugas
utama Pemerintah adalah
memastikan bahwa
pendiriannya didorong
oleh permintaan industri
dan masyarakat akan
kebutuhan mereka, dan
bukan persepsi lembaga
pendidikan akan apa
yang dapat mereka
berikan

Jalur pendidikan tinggi kejuruan yang baru menyesuaikan dengan usulan pemerintah
untuk menciptakan akademi komunitas di kabupaten, kotamadya dan daerah-daerah
terpencil. Pemerintah telah memutuskan untuk memulai secepat mungkin dan hendak
memiliki 550 akademi komunitas pada akhir tahun 2015. Akademi komunitas ini
diperkirakan akan dibangun melalui enam cara: bekerja sama dengan LPT yang ada;
bekerja sama dengan masyarakat setempat; berkerja sama dengan pemerintah setempat;
bekerja sama dengan industri lokal dan regional; melalui peningkatan kursus pendidikan
non-formal yang telah ada yang dijalankan oleh pemberi pelatihan swasta non-formal; dan
sebagai lembaga baru yang berdiri sendiri di mana terdapat permintaan yang belum
terpenuhi.

UU itu banyak berisi
rujukan tentang sifat
“nirlaba” dari pendidikan
tinggi…

Kritik terhadap UU Pendidikan Tinggi tahun 2009 bahwa pendidikan tinggi Indonesia
menjadi lebih komersil membawa dampak yang kuat terhadap penyusunan UU PT yang
baru . Sejumlah bagian dari UU PT yang baru menekankan prinsip dasar dunia
pendidikan Indonesia, bagi pemberi layanan pemerintah dan swasta, bahwa ―tidak untuk
mencari keuntungan‖.

…dan dukungan
operasional
diperkenalkan untuk
memberikan kompensasi
kepada LPT negeri atas
penurunan biaya
pendidikan dan
penurunan penerimaan
dari mahasiswa, yang

Kepekaan terhadap tingginya biaya pendidikan bagi para siswa terlihat nyata dengan
peluncuran dukungan operasional untuk memberikan kompensasi bagi LPT negeri atas
penurunan penerimaan dari biaya pendidikan. LPT negeri di Indonesia pada umumnya
menerima dana dari dua sumber – biaya yang dibayar oleh mahasiswa pada satu sisi
(sekitar sepertiga dari pendapatan) dan alokasi pemerintah pada sisi yang lain (sekitar 60
persen) dengan keseimbangan yang datang dari biaya layanan kepada masyarakat dan
atau industri. UU PT yang baru menyatakan bahwa Pemerintah akan menentukan dan
menerapkan biaya unit standar untuk operasi pendidikan tinggi untuk setiap program studi

Implikasi anggaran untuk pendirian akademi komunitas akan cukup besar; laporan Dikti
memperkirakan biaya pembangunan suatu Akademi Komunitas yang berdiri sendiri
21
memerlukan biaya sebesar 50 miliar rupiah (5,3 juta dolar AS) . Pembangunan lima
puluh Akademi Komunitas, yang hanya merupakan sepuluh persen dari sasaran, akan
menghabiskan seperlima dari anggaran modal tahunan Dikti. Mayoritas Akademi
Komunitas tersebut diperkirakan akan memperoleh pendanaan dengan kerja sama
usaha, namun dengan adanya aturan ―20 persen‖ bagi pendidikan sebagai bagian dari
jumlah belanja pemerintah, biaya pelaksanaan sasaran tersebut akan membutuhkan
alokasi ulang di dalam kerangka belanja pendidikan yang ada dan bukan sebagai
22
―tambahan‖.

21

Kompas, http://edukasi.kompas.com 2012/09/09/14064172/Akademi.Komunitas.
Untuk rincian dan analisis lebih lanjut tentang aturan ―20 persen‖, lihat Bagian C dari Laporan
Triwulanan edisi bulan April 2012.
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secara signifikan
meningkatkan tanggung
jawab pemerintah untuk
pendanaan pendidikan
tinggi

pada LPT negeri sebagai dasar dari alokasi anggaran yang akan datang. UU PT juga
menetapkan suatu standar operasi bagi LPT negeri yang dapat digunakan sebagai
rujukan dalam menentukan jumlah biaya pendidikan yang harus dibayar oleh mahasiswa
dan kemudian Pemerintah akan menggunakan standar tersebut untuk membuat LPT
negeri menurunkan jumlah pendapatan yang mereka dapatkan dari biaya pendidikan;
sebesar 1,5 triliun rupiah pada tahun 2013 dan 3 triliun rupiah pada tahun 2014
(penurunan sebesar 167 juta dolar AS atau 13,6 persen pada tahun 2013, dan 334 juta
dolar AS atau penurunan sebesar 27 persen pada tahun 2014). Pemerintah kemudian
akan memberi kompensasi kepada LPT negeri atas penurunan pendapatan, karena
turunnya biaya pendidikan, melalui Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri
(BOPTN).

Pemerintah menghadapi
tantangan untuk
menyeimbangkan antara
harapan subsidi
pendidikan yang lebih
besar dan keterbatasan
anggaran, sementara
tetap menjamin kualitas
pendidikan

Walau disebutkan adanya peningkatan otonomi yang diperkenankan oleh UU PT yang
baru, tetapi uang pendidikan mahasiswa dan alokasi anggaran akan ditentukan oleh
pemerintah. Hal seperti ini juga dapat ditemui di negara lain, tetapi yang tidak umum di
Indonesia adalah bahwa Pemerintah memperlakukan uang mahasiswa yang diterima oleh
LPT sebagai investasi publik pada pendidikan tinggi, dan menurunkan alokasi yang
diberikannya.

UU PT yang baru
mencoba pro rakyat
miskin tetapi untuk
merealisasi target
penerimaan mahasiswa
miskin yang dimandatkan
bukanlah hal yang mudah

Dalam melanjutkan upaya untuk Gambar 33: Persentase siswa pendidikan tinggi yang
meningkatkan akses terhadap berasal dari keluarga miskin sangatlah rendah
pendidikan tinggi, UU PT yang (porsi bagian dari seluruh penerimaan siswa dalam
baru mengharuskan LPT untuk pendidikan tinggi pemerintah dan swasta per kuintil
menerima 20 persen mahasiswa pendapatan pada tahun 2009)
dari latar belakang ekonomi
Persen
Persen
yang miskin, dan dari daerah80
80
daerah terpencil dan tertinggal.
Private
Public
UU PT tidak memberikan definisi
60
60
―kemiskinan‖ – yang nanti akan
dijelaskan
dengan
pengembangan
kerangka
38.9
40
40
peraturan – tetapi menurut
definisi apapun, realisasinya
hampir selalu akan menemui
20
20
masalah. Pada tahun 2009
12.2
22.5
kurang dari 10 persen siswa
6.1
0
0
yang diterima di LPT negeri
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
maupun swasta datang dari tiga
(lowest)
(highest)
kuintil pendapatan paling bawah
Kuintil pendapatan rumah tangga
(Gambar 33). Kebijakan yang
bertujuan untuk meningkatkan Sumber: SUSENAS 2009
akses melalui penggunaan beasiswa dan program dukungan biaya bagi mahasiswa LPT
harus menghadapi kenyataan bahwa mahasiswa miskin yang berbakat telah
meninggalkan sistem pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama dan atas
sebelum sempat mengecap pendidikan tinggi.

Jalan ke depan tampaknya akan penuh tantangan seiring upaya Pemerintah untuk
menemukan keseimbangan antara tiga hal mendesak yang saling bersaing: harapan
masyarakat untuk peningkatan subsidi pendidikan dengan biaya pendidikan yang rendah
dan tidak meningkat, ketersediaan dana publik untuk mendukung subsidi, dan
memastikan bahwa LPT memiliki pendanaan yang dibutuhkan untuk memberikan
23
pendidikan yang berkualitas. Hal yang penting untuk mencapai keseimbangan ini adalah
perhitungan biaya per unit dari seorang mahasiswa.

23

Menurut satu skenario di mana rata-rata biaya universitas negeri berkisar pada 1 juta rupiah per
tahun dan perkiraan kebutuhan riil untuk memberikan pendidikan yang berkualitas adalah 20 juta
rupiah per tahun, BOPTN dan Pemerintah harus menyediakan dana tahunan yang mendekati 57
triliun rupiah (sekitar 620 juta dolar AS), angka yang melebihi jumlah belanja Dikti tahun 2012 untuk
pendidikan tinggi sebesar 78 persen. Lihat Bank Dunia, 2010, ibid, Kotak 2.2, halaman 36.
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UU PT yang baru juga
mengarahkan LPT untuk
meningkatkan belanja
untuk penelitian, langkah
yang tepat untuk
merespon rendahnya
anggaran penelitian

Pemerintah akan mengalokasikan 30 persen dari dana bantuan operasional yang baru
untuk mendanai penelitian dan pendanaan itu terbuka untuk LPT negeri maupun swasta,
dan mengharuskan universitas negeri maupun swasta untuk mengalokasikan tambahan
30 persen dari anggaran operasi mereka untuk penelitian. Ditengah rendahnya tingkat
pendanaan untuk penelitian di Indonesia, prakarsa baru ini merupakan langkah ke arah
yang tepat, tetapi langkah itu hanyalah langkah kecil dan masih akan menghadapi
tantangan akan bagaimana memanfaatkan dana penelitian baru tersebut secara efektif di
24
dalam kerangka sistem pendanaan publik.

Tantangannya adalah
memastikan bahwa
dukungan untuk
meningkatkan
pendapatan staf LPT
swasta dapat
meningkatkan
kompetensi pengajaran
atau hasil-hasil
pendidikan

Pemerintah akan memberi kontribusi berupa tunjangan profesi pengajar, tunjangan honor
profesor, dan investasi dan pembangunan di universitas-universitas swasta. Prakarsa ini
membuka kewajiban berjalan yang cukup besar bagi Pemerintah yang dalam praktiknya
tampaknya Pemerintah akan mendanai bagian yang signifikan dari sektor sumber daya
manusia pada pendidikan tinggi, karena pada tahun 2014 seluruh pengajar harus
memenuhi kriteria sertifikasi dan dengan demikian berhak menerima tunjangan profesi.
Bukti-bukti terakhir dari hasil uji kompetensi guru-guru sekolah dasar dan menengah
dalam skala nasional menunjukkan bahwa tidak ada dampak terhadap kompetensi guru
atau hasil-hasil siswa yang berkaitan dengan sertifikasi, dan tantangannya adalah untuk
25
memastikan bahwa hasil tersebut tidak akan terulang pada pendidikan tinggi.

Universitas asing dapat
membuka cabang tetapi
Pemerintah memegang
kendali yang signifikan

UU PT yang baru membuka kemungkinan bagi pendirian LPT asing dengan syarat bahwa
mereka telah memiliki akreditasi di negara asalnya, mendapat ijin dari pemerintah,
mengusung prinsip nirlaba, dan bersedia bekerja sama dengan LPT Indonesia ―dengan
persetujuan Pemerintah‖ yang artinya bahwa Pemerintah memiliki hak veto atas
hubungan antara LPT asing dan Indonesia. LPT asing juga harus memberikan prioritas
untuk menggunakan staf pengajar dari Indonesia, dan ―mendukung kepentingan
nasional‖. Tampaknya Pemerintah ingin memegang kendali yang besar pada hal terakhir
ini dengan menentukan wilayah, dan jurusan pendidikan yang diperkenankan bagi LPT
asing.
d. Langkah berikutnya dan tantangan masa depan

Banyaknya revisi
terhadap draft UU ini
sebelum penetapan telah
menyebabkan
kesalahpahaman dan
salah pengertian yang
harus ditangani secepat
mungkin dan disertai
dengan pembangunan
konsensus untuk
mendukung peraturan
pelaksanaan yang
dibutuhkan

Debat dan upaya mencapai kesepakatan antar para pemangku kepentingan pada tahun
yang lalu telah menyebabkan banyaknya revisi rancangan UU PT tersebut. Tantangan
yang paling dekat yang dihadapi oleh Pemerintah dan Dikti adalah bagaimana
menyebarkan informasi tentang isi sebenarnya dari UU PT yang baru, untuk menjelaskan
kesalahpahaman apapun dan membangun dukungan. UU PT yang baru menyebut 31
Peraturan Menteri dan 11 Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan dan harus disusun
sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh UU Keuangan Negara tahun 2003, UU
Perbendaharaan Negara tahun 2004, UU Pegawai Negeri tahun 1974 dan 1999, dan
26
yang lain. Terdapat contoh-contoh dari UU dan peraturan pendidikan yang lalu yang
tidak sejalan dengan kerangka legislatif Pemerintahan yang lebih luas, sehingga
Kementerian Pendidikan, khususnya Dikti, harus membangun konsensus antar pemangku
kepentingan untuk membentuk landasan yang kuat bagi langkah berikut yang mendesak
untuk mengembangkan Peraturan yang dibutuhkan.

24

Bagian C dari Laporan Triwulanan edisi Desember 2011 meninjau inovasi dan litbang di Indonesia,
menyoroti belanja litbang Indonesia, pada 0,08 persen dari PDB di tahun 2009, sangat rendah
dibanding negara pembanding satu wilayah seperti China (1,44 persen pada 2007), Malaysia (0,63
persen pada 2006) dan Thailand (0,26 persen pada 2006).
25
Bank Dunia, Oktober 2012, Policy Brief; Teacher Certification in Indonesia: A Doubling of Pay or a
Way to Improve Learning?
26
Sebagai contoh PP 30/1990 memungkinkan LPT untuk mengumpulkan dan menyimpan
pendapatan dari pembayaran dan kontrak untuk layanan kepada masyarakat dan industri, tetapi hal
itu kemudian dibatalkan pada tahun yang sama dengan klarifikasi dari Kementerian Keuangan.
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LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA
Lampiran gambar 2: Kontribusi pengeluaran terhadap PDB

Lampiran gambar 1: Pertumbuhan PDB triwulanan dan
tahunan
(pertumbuhan riil, persen)
Persen
4

Tahun-ke-tahun (Kanan)

(Kontribusi pertumbuhan GDP triwulanan dengan penyesuaian
musiman)

Persen
8

3

6
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penyesuaian musim (Kiri)
Rata-rata(Kiri)*

2

4

1

2

0

Persen

4

3

3

2

2

1

1

0
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0
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Persen

4

Jun-12

Dec-10
Sep-11
Net Exports
Private cons.

Jun-12
Investment
GDP

*Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw sejak Q2 2002-Q2 2012
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran gambar 3: Kontribusi sektor terhadap PDB

Lampiran gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil

(Kontribusi GDP triwulan dengan penyesuaian musiman)

(bulanan, unit)

3

Persen

Persen

3

'000

'000
110

900
Sepeda motor (Kiri)

2

2

1

1

0
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0

Mobil (Kanan)
300

-1
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Jun-09
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Other (incl services)
Comm and Trans.
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Sumber: BPS melalui CEIC

Sep-11
Jun-12
Trade, Hotel, & Rest.
Manufacture
Agriculture

100
Aug-09

Aug-11

Aug-12

Sumber: CEIC

Lampiran gambar 5: Indikator konsumen

Lampiran gambar 6: Indikator kegiatan industri

(indeks)

(pertumbuhan tahun-ke-tahun)

Indeks
160

Indeks
160

Persen
15

140
Indeks survey konsumen BI

120

120

100

100

80

80

60

60
Sep-10

Sep-11

Sumber: BI via CEIC
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Sumber: CEIC
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Lampiran gambar 7: Aliran perdagangan riil

Lampiran gambar 8: Neraca pembayaran

(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan)

(miliar USD)

Persen
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Persen
20

Miliar USD
16

Miliar USD
16
Neraca pembayaran
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10
Impor

0

0
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8

8

4

4

0

0
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-4
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-8

Mar-12

-4

Jun-09

Jun-10

-8

Jun-11

Jun-12

Sumber: BPS (Neraca Nasional) dan Bank Dunia

Sumber: BI dan Bank Dunia

Lampiran gambar 9: Neraca perdagangan

Lampiran gambar 10: Cadangan devisa dan modal asing

(miliar USD)
Miliar USD
20
Ekspor
(Kiri)

(miliar USD)
Surplus/defisit Perdagangan
(Kanan)

Miliar USD
5.0
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0.0
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Impor (Kiri)
-20
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Aug-09
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Sumber: BPS dan Bank Dunia
Lampiran gambar 11: Term of trade dan implisit eksporimpor berdasarkan chained Fisher-Price indices

Sep-09

-7.5
Sep-10

Sep-11

Sep-12

Sumber: BI dan Bank Dunia
Lampiran gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter

(pertumbuhan bulan-ke-bulan & tahun-ke-tahun)

(indeks 2006=100)
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250
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Sumber: BPS dan Bank Dunia
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Oktober 2012
44

Perkembangan Triwulanan
Perekonomian Indonesia

Menjaga ketahanan

Lampiran gambar 13: Rincian tingkat harga konsumen

Lampiran gambar 14: Tingkat inflasi negara tetangga

(persentasi dari kontribusi inflasi bulanan)

(pertumbuhan tahun-ke-tahun, September 2012

Persen
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Volatile
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1.8
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0
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Sumber: BPS dan Bank Dunia

*Agustus merupakan data terkini
Sumber: Nasional statistik melalui CEIC, dan BPS

Lampiran gambar 15: Harga beras kulakan di pasar
domestik dan internasional

Lampiran gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran

(data tahunan, persen)
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Note: Titik-titik adalah harga beras Thailand (cif)
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Sumber: PIBC, FAO dan Bank Dunia

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

Lampiran gambar 17: Indeks saham regional

Lampiran gambar 18: Indeks spot dolar dan rupiah

(indeks harian)

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

Lampiran gambar 20: Spread EMBI obligasi pemerintah
dengan obligasi dollar amerika
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Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Sumber: BI dan Bank Dunia

Lampiran gambar 21: Tingkat kredit bank umum

Lampiran gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan

(indeks, bulan Januari 2008=100)
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Sumber: BI dan Bank Dunia

Lampiran gambar 23: Utang pemerintah

Lampiran gambar 24: Utang luar negeri

(persentasi dari PDB; miliar dolar)

(persentasi dari PDB; miliar dolar)
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Sumber: BI dan Bank Dunia
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Lampiran tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja pemerintah

(triliun rupiah)
2009

2010

2011

Realisasi

Realisasi

Realisasi

A. Penerimaan dan hibah
1. Penerimaan pajak
2. Penerimaan bukan pajak
B. Belanja
1. Pemerintah pusat
2. Transfers ke daerah
C. Keseimbangan primer

848.8
619.9
227.2
937.4
628.8
308.6
5.2

995.3
723.3
268.9
1,042.1
697.4
344.7
41.5

1,210.6
873.9
331.5
1,295.0
883.7
411.3
8.9

2012 (p)
Proyeksi
Semester I
DepKeu
1,362.4
1,017.0
344.6
1,553.1
1,070.8
482.3
-78.9

D. SURPLUS/DEFISIT
(persen PDB)

-88.6
-1.6

-46.8
-0.7

-84.4
-1.1

-190.8
-2.2

2013
RAPBN
1,507.7
1,178.9
324.3
1,657.9
1,139.0
518.9
-37.0
-150.2
-1.6

Catatan: * Perkiraan Depkeu berdasarkan laporan keuangan DepKeu Semester I 2012.
Sumber: Departemen Keuangan
Lampiran tabel 2: Neraca Pembayaran

(milliar USD)
2010
2009
Neraca pembayaran
persen PDB
Neraca berjalan

2010

2011

Q3

2011
Q4

Q1

Q2

2012
Q3

Q4

Q1

Q2

12.5

30.3

11.9

7.0

11.3

7.7

11.9

-4.0

-3.7

-1.0

-2.8

2.3

4.3

1.4

3.7

6.0

3.9

5.6

-1.8

-1.7

-0.5

-1.3

10.6

5.1

1.7

1.0

0.9

2.9

0.3

0.7

-2.2

-3.2

-6.9

persen PDB

2.0

0.7

0.2

0.6

0.5

1.5

0.2

0.3

-1.0

-1.5

-3.2

Neraca perdagangan
Pendapatan dan
transfer berjalan netto\

21.2

21.3

24.2

5.4

6.4

7.4

6.2

7.1

3.6

1.7

-1.3

-10.6

-16.2

-22.4

-4.4

-5.6

-4.5

-5.8

-6.4

-5.7

-4.9

-5.6

Neraca Modal dan
Keuangan
persen PDB
Investasi langsung
Investasi portofolio
Investasi lainnya

4.9
0.9
2.6
10.3
-8.2

26.6
3.8
11.1
13.2
2.3

13.4
1.6
11.5
3.9
-2.1

7.5
4.0
1.8
4.5
1.2

9.7
5.2
4.4
1.4
3.8

4.8
2.4
3.8
3.3
-2.3

11.6
5.5
2.5
4.9
4.2

-3.3
-1.5
2.1
-4.7
-0.8

0.3
0.1
3.1
0.3
-3.2

2.5
1.1
1.7
2.7
-1.9

5.5
2.5
3.9
3.8
-2.2

Selisih perhitungan

-3.0

-1.5

-3.3

-1.6

0.7

0.0

-0.1

-1.4

-1.8

-0.3

-1.4

110.1

86.6

96.2

105.7

119.7

114.5

110.1

110.5

106.5

Cadangan Devisa *
66.1
96.2
Note: * Cadangan devisa pada akhir periode
Sumber: BI danBPS
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