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STRATEGI PERTUMBUHAN DAN 

PEMBANGUNAN EKONOMI 

STRATEGI  UPAYA MINIMUM KRITIS 

Harvey Leibenstein mengajukan tesis bahwa sebagian besar negara sedang berkembang  
(NSB) dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan yang membuat mereka tetap berada pada 
tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari  kebuntuan ini 
adalah dengan melakukan suatu upaya minimum kritis (critical minimum effort) tertentu yang 
akan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat di mana pembangunan yang  
berkesinambungan (sustainable) dapatdipertahankan. 

Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke 
keadaan yang lebih maju di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang 
yang mantap (steady economic growth) diperlukan suatu kondisi bahwa suatu perekonomian 
harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis 
tertentu. 

Menurut Leibenstein, setiap ekonomi tunduk pada hambatan dan rangsangan. Hambatan 
berdampak menurunkan pendapatan per kapita sebelumnya, sementara rangsangan 
cenderung akan meningkatkan. Suatu negara menjadi terbelakang karena besarnya 
rangsangan terlalu kecil dibandingkan besarnya hambatan yang dihadapi. Hanya bila faktor-
faktor yang dapat meningkatkan pendapatan itu mendapat rangsangan yang lebih kuat 
daripada faktor-faktor yang dapat menurunkan pendapatan maka usaha minimum kritis itu 
dapat tercapai dan ekonvi akan berada pada garis pembangunan. 

Pertumbuhan Penduduk Suatu Fungsi dari Pendapatan per Kapita 

Tesis Leibenstein didasarkan pada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan 
fungsi dari laju pendapatan per kapita. Laju pertumbuhan penduduk berkaitan erat dengan 
berbagai tahap pembangunan ekonomi.Mula-mula tingkat keseimbangan subsisten, yaitu 
pendapatan, kesuburan dan kematian sesuai dengan tingkat kelangsungan hidup penduduk. Jika 
pendapatan per kapita naik di atas posisi keseimbangan tersebut maka tingkat mortalitas akan 
turun tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan. Akibatnya laju pertumbuhan penduduk 
meningkat. Jadi, kenaikan pendapatan per kapita cenderung menaikkan laju pertumbuhan 
penduduk. Tetapi kecenderungan ini hanya sampai titik tertentu. Melebihi titik tersebut 
kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kesuburan dan ketika pembangunan 
sudah mencapai tahap maju maka laju pertumbuhan penduduk itu menurun. Argumen 
Leibenstein didasarkan pada tesis kapilaritas sosial-nya Dumont, yang menyatakan bahwa 
dengan kenaikan pendapatan per kapita, keinginan untuk memperoleh anak banyak guna 
menunjang pendapatan orang tua semakin berkurang. Spesialisasi yang semakin meningkat 
sesuai dengan kenaikan tingkat pendapatan dan mobilitas ekonomi dan sosial akan 
menyebabkan kenyataan bahwa mengurus keluarga besar sulit dan mahal. Karenanya, laju 
pertumbuhan penduduk menjadi konstan dan kemudian menjadi menurun secara pelan, 
sebaliknya ekonomi maju menuju garis pemban-gunan yang berkesinambungan, sebagaimana 
terjadi di Jepang can negara-negara Barat. Menurut Leibenstein, laju pertumbuhan maksimum 
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penduduk yang ditentukan secara biologis ada antara 3-4 persen. Dalam rangka mengatasi 
kekritisan penduduk ini, diperlukan usaha minimum kritis yang cukup besar. Hal ini diperbin 
cangkan dengan bantuan diagram Leibenstein sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

Kurva N menggambarkan laju pendapatan per kapita yang membuat pertumbuhan pendapatan 
nasional sama dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurva P menunjukkan laju pertumbuhan 
penduduk pada setiap tingkat pendapatan per kapita. Bermula dari titik A yang mewakili titik 
keseimbangan subsisten di mana tidak terdapat pertumbuhan penduduk dan pendapatan, jika 
pendapatan per kapita dinaikkan ke Yb , laju pertumbuhan penduduk dan pendapatan tersebut 

Gambar 4.1 
Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk  
dengan Tingkat Pendapatan per Kapita 

 

kedua-duanya adalah 1%. Pada laju pendapatan per kapita Yc , laju pertumbuhan penduduk 
lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pendapatan nasional yakni, Ycg  > Ycc Yang disebut 
pertama adalah 2% sedangkan yang disebutkan terakhir 1%. Karenanya, laju pendapatan per 
kapita harus dinaikkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang 
lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. Hal ini hanyalah mungkin sesudah tingkat 
pendapatan per kapita setinggi Ye  di mana laju pertumbuhan penduduk yang ditentukan 
secara biologis yang oleh Leibenstein diasumsikan sebesar 3%. Dengan demikian Ye  adalah 
tingkat pendapatan per kapita minimum kritis yang diperlukan untuk menggerakkan 
pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. 

Dalam kasus yang telah dibahas di atas, tingkat pendapatan per kapita bekerja sebagai 
kekuatan pendorong pendapatan sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk yang 
dirangsang oleh tindakan dari yang disebutkan pertama kali itu merupakan faktor 
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penghambat pendapatan. Bagi pembangunan yang berkesinambungan, investasi awal harus 
di atas tingkat minimum tertentu agar menghasilkan tingkat pendapatan per kapita yang 
cukup besar dalam rangka mengatasi kekuatan penghambat pendapatan tersebut, baik yang 
bersifat induced maupun autonomous. Tetapi menurut Leibenstein tidak semua usaha 
minimum kritis itu harus dilakukan sekaligus.Usaha tersebut menjadi lebih efektif jika 
dipecah-pecah menjadi serentetan usaha yang lebih kecil yang penerapannya di dalam 
perekonomian dijadwalkan secara optimal. Tesis upaya minimum kritisnya Leibenstein ini 
dijelaskan pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.2 

Upaya Minimum Kritis 

 

Pendapatan per Kapita dan Pertumbuhan Pendapatan Induced 

Pada gambar tersebut garis  45% mengukur kenaikan dan penurunan pendapatan per kapita 
yang dirangsang. Kurva x1X1 mewakili semua kekuatan pendorong pendapatan per kapita 
dan kurva z1Z1 kekuatan penghambat pendapatan per kapita. Jika rangsangan itu 
menaikkan pendapatan per kapita dari tingkat keseimbangan Oe ke Om, kekuatan 
pendorong pendapatan yang timbul dengan demikian akan menyebabkan naiknya tingkat 
pendapatan per kapita sebesar na. Tetapi pada tingkat ini, kekuatan penghambat 
pendapatan bf adalah lebih besar daripada kekuatan pendorong pendapatan af sehingga 
menghasilkan lintasan menurun abcd, sampai ia mencapai posisi keseimbangan E. Hanya bila 
rencana investasi menaikkan pendapatan per kapita mulai ke tingkat Ok pembangunan yang 
berkesinambungan mulai berjalan. Jadi, jika tingkat pendapatan per kapita pada suatu 
periode dinaikkan ke Ok, kekuatan pendorong pendapatan yang timbul akan menaikkan 
tingkat pendapatan ke G yang pada gilirannya akan menggerakkan lintasan ekspansi tanpa 
akhir dad pendapatan per kapita sebagaimana ditunjukkan oleh panah yang naik di atas G. 
Menaikkan pendapatan per kapita ke tingkat Ok dan melebihi titik G merupakan apa yang 
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disebut upaya minimum kritis itu. Harus diperhatikan bahwa Leibenstein menganggap usaha 
minimum kritis sebagai minimum minimorum dari semua kemungkinan upaya yang akan 
menghasilkan pertumbuhan pendapatan riil berkesinambungan termasuk pola waktu 
optimum dari pengeluaran biaya upaya tersebut. 

Faktor-faktor Lain yang Mempengaruhi Pertumbuhan Pendapatan per Kapita 

Di samping pertumbuhan pencuduk, ada juga faktor lain yang memerlukan pelaksanaan upaya 
minimum kritis. Faktor tersebut adalah skala disekonomis internal akibat talk dapat dibaginya 
faktor produksi, disekonomis eksternal akibat adanya ketergantungan eksternal, hambatan 
budaya dan kelembagaan yang ada di NSB. Untuk mengatasi penyebab depresi ini, pertama kali 
Uiperlukan upaya minimum yara cukup besar. Tetapi upaya Ini tidak dapat dilakukan pada 
tingkat pendapatan subsisten. Karena merupakan kenyataan, pengeluaran pada tingkat 
pendapatan subsisten di negara terbelakang adalah sekadar untuk konsumsi hari ini. Si kaya 
yang beberapa gelintir ini terjatuh pada konsumsi mewah sebagai akibat demonstration effect. 
Hanya sedikit saja yang dipergunakan untuk penciptaan modal baru, tidak ada kapasitas atau 
ketrampilan produktif manusia. Jadi upaya minimum kritis itu harus lebih besar di atas tingkat 
pendapatan subsisten, agar roda pembangunan ekonomi yang ber-kesinambungan dapat 
bergerak. 

Peran Agen Pertumbuhan 

Dasar pemikiran tesis upaya minimum kritis tersebut terletak pada adanya kondisi ekonomi 
tertentu yang menguntungkan sehingga kekuatan pendorong berkembang lebih cepat daripada 
laju kekuatan penghambat pendapatan. Di dalam proses pembangunan kondisi seperti itu 
dicipta¬kan melalui pengembangan agen-agen pertumbuhan. Agen-agen tersebut merupakan 
jumlah kapasitas yang terkandung di dalam anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan-
kegiatan yang membantu pertumbuhan. Agen pertumbuhan yang khas adalah pengusaha, 
investor, penabung, dan inovator. Kegiatan-kegiatan yang membantu pertumbuhan itu 
menghasilkan munculnya kewiraswastaan, peningkatan sumber pengetahuan, pengembangan 
keterampilan produktif masyarakat dan peningkatan laju tabungan dan investasi. 

Rangsangan Pertumbuhan 

Menurut Leibenstein, apakah agen pertumbuhan itu berkembang atau tidak akan 
tergantung pada hasil yang diharapkan dari kegiatan seperti itu dan pada rangsangan untuk 
pengembangan atau penyusutan selanjutnya yang timbul melalui interaksi antara harapan, 
kegiatan, dan hasil. Rangsangan tersebut ada 2 macam: 

(i) rangsangan zero-sum yang tidak meningkatkan pendapatan nasional tetapi hanya bersifat 
upaya distributif; 

(ii) rangsangan positive-sum yang menuju pada pengembangan pendapatan nasional. 

Tampaknya hanya tipe kegiatan positive-sum tersebut yang akan menghasilkan pembangunan 
ekonomi. Tetapi kondisi di NSB adalah sedemikian rupa sehingga para pengusaha terlibat pada 
kegiatan-kegiatan zero-sum. Kegiatan tersebut mencakup : 

1) kegiatan bukan dagang untuk menjamin posisi monopolistik yang lebih besar, kekuatan 
politik, dan prestise sosial; 
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2) kegiatan dagang yang membawa ke posisi monopolistik yang lebih besar yang tidak 
menambah sumber-sumber agregat; 

3) kegiatan spekulatif yang tidak memanfaatkan tabungan tetapi memboroskan sumber 
kewiraswastaan yang langka, dan terakhir, 

4) kegiatan yang memang memakai tabungan netto, tetapi investasi yang dilakukannya 
mencakup bidang-bidang usaha yang nilai sosialnya nihil atau lebih rendah daripada nilai 
privatnya. 

Jadi kegiatan zero-sum itu bukanlah kegiatan yang secara riil menciptakan pendapatan nyata 
tetapi sekadar pemindahan likuiditas dari pemilik yang satu ke pemilik lainnya. Pada sisi yang 
lain, kegiatan positive-sum yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi itu mempunyai cakupan 
yang terbatas, dalam ekonomi terbelakang yang mandeg. Bahkan kendati beberapa pengusaha 
melaksanakan proyek investasi nil yang mendatangkan laba, namun kegiatan positive-sum 
mereka akan merosot dan terarah pada kegiatan zero-sum kalau di dalam perekonomian tidak 
terdapat pertumbuhan netto. Karenanya, upaya minimum itu harus cukup besar agar tercipta 
suatu iklim yang cocok bagi kesinambungan rangsangan positive-sum. 

Tetapi di dalam ekonomi terbelakang ada pengaruh tertentu yang bersifat anti perubahan, yang 
cenderung menekan pendapatan per kapita. Pengaruh-pengaruh tersebut adalah: 

(i) kegiatan usaha zero-sum untuk mempertahankan hak-hak istimewa ekonomi yang ada 
melalui pembatasan peluang-peluang ekonomi yang memiliki potensi berkembang; 

(ii) tindakan konservatif para buruh yang ter-organisir maupun yang tidak terorganisir yang 
ditujukan untuk menentang perubahan; 

(iii) perlawanan terhadap gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengetahuan klasik 
dan gagasan lama; 

(iv) kenaikan pengeluaran konsumsi mewah pribadi atau publik yang pada dasarnya tidak 
produktif yang menggunakan sumber-sumber yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk 
akumulasi modal; dan 

(v) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan buruh yang ditimbulkannya yang 
dengan hal-hal lain tetap sama mempunyai pengaruh menipiskan modal yang tersedia per 
pekerja, dan terakhir, rasio modal output yang tinggi. 

Untuk mengatasi pengaruh yang membuat perekonomian berada dalam keadaan 
keterbelakangan itu diperlukan suatu upaya minimum kritis yang cukup besar guna menopang 
laju pertumbuhan ekonomi yang cepat yangakan menggairahkan rangsangan positive-sum can 
menciptakan kekuatan untuk menandingi kegiatan zero-sum. Sebagai hasil dari upaya minimum 
kritis itu pendapatan per kapita akan naik dan cenderung menaikkan tingkat tabungan can 
investasi, yang pada gilirannya, akan membawa kepada: 

(a) ekspansi agen pertumbuhan; 
(b) meningkatnya sumbangan mereka pada per unit modal begitu rasio modal output turun; 
(c) berkurangnya keefektifan faktor-faktor yang merintangi pertumbuhan; 
(d) penciptaan kondisi lingkungan can sosial yang meningkatkan mobilitas ekonomi dan 

sosial; 
(e) peningkatan spesialisasi dan perkembangan sektor sekunder dan tersier, dan terakhir, 
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(f) terciptanya iklim yang cocok bagi perubahan yang lebih mendatangkan perubahan 
ekonomi dan sosial, dan khususnya lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan 
menurunnya kesuburan dan laju pertumbuhan penduduk. 

Kritik terhadap Teori Leibenstein 

Di dalam kata pengantar bukunya, Leibenstein menulis bahwa tujuannya adalah memberikan 
penjelasan atau pemahaman memberikan resep. Tetapi, seperti tesis tahap lepas landas yang 
dikemukakan Rostow, tesis "upaya minimum kritis" ini telah mampu menarik perhatian para ahli 
ekonomi dan perencana di NSB dan dianggap sebagai resep bagi keterbelakangan ekonomi. 
Tesis Leibenstein lebih realistis ketimbang teori dorongan kuat (bug push theory)-nya 
Rosenstein-Rodan. Memberikan dorongan kuat kepada program industrialisasi secara tiba-tiba 
tidak dapat diterapkan di NSB, sedangkan upaya minimum kritis dapat dijadwalkan secara tepat 
dan dapat dipecah-pecah ke dalam serentetan upaya yang lebih kecil guna meletakkan ekonomi 
pada jalur pembangunan yang berkesinambungan. Teori ini juga sesuai dengan gagasan 
perencanaan demokratis yang dianut oleh sebagian besar NSB. 

Namun demikian, teori tersebut mengandung beberapa kelemahan yaitu: 

1. Laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan tingkat kematian. Teori tersebut didasarkan 
pada asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk adalah fungsi yang semakin meningkat dari 
tingkat pendapatan per kapita sampai ke suatu titik, tetapi melewati titik itu ia merupakan 
fungsi yang semakin menurun dari yang disebut belakangan. Tetapi proses pertama 
tersebut berkaitan dengan penurunan tingkat kesuburan akibat kemajuan di bidang 
kedokteran dan perbaikan usaha kesehatan masyarakat di NSB. 

2. Penurunan tingkat kelahiran bukan dikarenakan kenaikan pendapatan per kapita. Demikian 
pula, penurunan tingkat kelahiran tidak dapat dikaitkan dengan kenaikan pendapatan per 
kapita pada tingkat minimum kritis yang melampaui laju pertumbuhan penduduk, 
sebagaimana diperkirakan Leibenstein. Perkiraannya ini didasarkan pada pengalaman 
negara-negara barat yang telah maju dan Jepang. Namun di NSB masalah penurunan tingkat 
kelahiran sebagian besar bersifat sosio-budaya. Apa yang diperlukan adalah perubahan 
"sikap, pemahaman, pendidikan, lembaga sosial dan bahkan persepsi intelektual tertentu". 
Kenaikan pendapatan per kapita tak dapat mendatangkan hasil. Tidak ada jaminan bahwa 
dengan turunnya tingkat kelahiran, penduduk akan mulai berkurang lantaran pendapatan 
per kapita di NSB naik. 

3. Mengabaikan usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat kelahiran. Leibenstein 
mengabaikan tindakan pemerintah dalam menurunkan tingkat kesuburan. Seperti 
pengalaman Jepang menunjukkan, NSB tidakakan mampu menunggu saat pendapatan per 
kapita naik di atas tingkat minimum kritis sehingga tingkat kelahiran dapat turun dengan 
sendirinya. Pada situasi seperti itu, negara sebaliknya dapat mengalami peledakan penduduk 
yang dengan demikian menciptakan masalah lebih besar daripada apa yang dapat dia 
selesaikan melalui kenaikan pendapatan per kapita. 

4. tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada 3% tidak menyebabkan lepas landas. Andaikan 
suatu negara berhasil melampaui hambatan penduduk 3% melalui peningkatan laju 
pertumbuhan pendapatan diatas itu. Menurut; Leibenstein, bilamana ekonomi telah 
rnencapai tingkat pendapat¬an per kapita Ye pada gambar 4.1 atau Oh, pada Gambar 4.2, 
ia memasuki garis pengembangan yang tiada akhir. Myint mempertanyakan kebenaran 



 
Bab 5 Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 106 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

pendapat ini karena ada Kemungkinan dijumpai kasus dimana kegagalan “lepas landas” 
terjadi pada saat Negara berhasil menaikan rasio tabungan dan investasinya diatas 10% 
sampai 12% dan menaikkan tingkat pertumbuhan pendapatan totalnya di atas tingkat 3%, 
tetapi setelah itu kembali pada laju pertumbuhan yang lebih rendah dan stagnasi. 

5. Mengabaikan unsur waktu., Teori tersebut luput memperhatikan unsur waktu yang 
diperlukan bagi upaya berkesinambungan pada saat mana perubahan fundamental struktur 
produktif dan kelembagaan seharusnya terjadi untuk menjamin berhasilnya lepas landas. 
mengutip Myint, karena itu kita dapat bertanya seberapa jauh analisa seperti ini, yang 
semula dirancang untuk menggambarkan perubahan gigi persnelling kegiatan ekonomi 
jangka pendek dari mesin pertumbuhan yang dikembangkan sepenuhnya di negara maju, 
bermanfaat bagi problem pembangunan ekonomi jangka panjang NSB yang mash berkutat 
dengan pembuatan mesin pertumbuhan itu sendiri. 

6. Hubungan kompleks antara pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan. Juga, menurut 
Myint, hubungan fungsional antara laju pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan 
pendapatan total lebih kompleks dan tidak sesederhana seperti yang ditunjukkan 
Leibenstein. Pertama, hubungan pendapatan per kapita dengan laju tabungan dan investasi 
tergantung pada pola distribusi pendapatan dan keefektivan lembaga keuangan dalam 
memobilisasi tabungan. Kedua, hubungan antara investasi dan output yang dihasilkan tidak 
ditentukan oleh rasio modal-output seperti diasumsikan Leibenstein, tetapi tergantung 
pada seberapa jauh "organisasi produktif dari negara yang bersangkutan dapat dibenahi dan 
sejauh mana inovasi penghemat-lahan dapat dilakukan untuk mengatasi kecenderungan 
penurunan hasil pada investasi tambahan" bahkan setelah laju pertumbuhan penduduk telah 
mencapai tingkat 3%. 

7. Dapat diterapkan pada ekonomi tertutup. Teori Leibenstein tidak dapat menjelaskan 
secara tegas pengaruh modal asing dan kekuatan eksternal lainnya pada tingkat pendapatan, 
tabungan can investasi di NSB. 

  

STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG 

Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri 
secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang 
lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan 
pembangunan di berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor 
luar negeri dan sektor domestik, dan antara sektor produktif dan sektor prasarana. Singkatnya, 
teori pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan 
harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. 

Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran 
memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan 
berfungsi meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis 
dari barang setengah jadi, bahan baku, sumberdaya energi, pertanian, pengairan, transportasi, 
dan lain-lain serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. 

Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar 
dan penambahan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh. Sisi ini berkaitan 
dengan industri yang sifatnya saling melengkapi, industri barang konsumen, khususnya produk 
pertanian can industri manufaktur. Jika semua industri dibangun secara serentak maka jumlah 
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tenaga kerja yang terserap akan sangat besar. Dengan cara ini akan tercipta permintaan barang-
barang dari masing-masing industri satu sama lain, dan semua barang akan habis terjual. 

Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar proses 
pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam: 

(a) memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumberdaya energi (air dan listrik), dan fasilitas-
fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar. 

(b) memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksikan. 

Dengan demikian pembangunan seimbang itu dapatlah didefinisikan sebagai usaha pembangunan 
yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses 
pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran maupun 
permintaan. 

Sementara itu, pembangunan tak seimbang merupakan keadaan yang berlawanan dengan 
keadaan pada pembangunan seimbang. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa program 
pembangunan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul 
kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor sehingga menimbulkan distorsi-distorsi dan 
ketidakstabilan dalam perekonomian.  Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, 
maka tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang 
dilakukan pada sebelum usaha pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, teori pembangunan 
seimbang ini oleh sebagian ekonom disebut pula teori usaha besar-besaran (big push theory). 

Menurut Rosenstein-Rodan dan Nurkse 

Istilah pembangunan seimbang itu diciptakan oleh Nurkse (1953). Namun demikian, teori ini 
pertama kali dikemukakan oleh Rosenstein-Rodan (1953) yang menulis gagasan untuk 
mencipta¬kan program pembangunan di Eropa Selatan dan Tenggara dengan melakukan 
industrialisasi secara besar-besaran. Kedua orang ini beranggapan bahwa melakukan 
industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk 
menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan 
pendapatan di daerah semacam itu agar lebih cepat daripada di daerah yang lebih kaya. Dalam 
upaya untuk melaksanakan program tersebut berbagai industri haruslah dibangun secara 
berbarengan. 

Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menciptakan berbagai jenis industri yang berkait¬an 
erat satu sama lain sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai 
akibat dari industrialisasi seperti itu.Scitovsky mendefinisikan eksternalitas ekonomi sebagai 
jasa¬jasa yang diperoleh dengan cuma-cuma oleh sesuatu industri dari satu atau beberapa 
industri lainnya. Dengan demikian jika sebuah perusahaan memperoleh eksternalitas ekonomi, 
maka biaya produksinya dapat dikurangi dan perusahaan tersebut dapat melaksanakan 
kegiatannya dengan lebih efisien. 

Menurut Rosenstein-Rodan, pembangunan industri secara besar-besaran akan menciptakan 3 
macam eksternalitas ekonomi yaitu: 

(i) yang diakibatkan oleh perluasan pasar, 

(ii) karena industri yang sama letaknya berdekatan, dan 
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(iii) karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut. Namun demikian, menurut 
Rosenstein-Rodan, eksternalitas yang pertama yang paling penting. 

Proses terciptanya eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari adanya perluasan pasar bisa 
dijelaskan dengan contoh berikut. Misalnya sebanyak 10.000 penganggur dari sektor pertanian 
dipekerjakan pada suatu industri batik. Mereka akan menerima pendapatan yangjauh lebih 
besar dari semula, dan ini akan menaikkan pengeluaran mereka. Namun demikian, kenaikkan 
pengeluaran para pekerja ini hanya sebagian kecil saja yang akan digunakan untuk membeli batik 
yang dihasilkan itu. Sebagian besar pendapatan tersebut akan dikonsumsikan untuk membeli 
makanan dan barang-barang lainnya. 

Oleh karena sebagian besar pendapatan tersebut dikonsumsikan untuk membeli makanan dan 
barang-barang lainnya, maka industri batik yang baru didirikan itu akan mengaiami kekurangan 
permintaan. Keadaan tersebut akan sangat berbeda jika yang dipekerjakan adalah 1 juta 
penganggur dari sektor pertanian. Mereka dipekerjakan dalam industri-industri yang 
menghasilkan berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh para pekerja tersebut. Pendapatan 
yang tercipta di berbagai industri itu akan menciptakan dan memperluas pasar suatu industri, 
dan dengan demikian akan mengurangi resiko kemungkinan tidak terjualnya barang yang 
diproduksikan oleh sesuatu industri yang didirikan. Oleh karena resiko bisa dianggap sebagai 
bagian dari biaya produksi, maka pembangunan industri secara besar-besaran yang saling 
berkaitan erat satu sama lain akan mengurangi biaya produksi dan menciptakan eksternalitas 
ekonomi. 

Pendapatan Nurkse tidak banyak berbeda dengan Rosenstein-Rodan. Dalam analisisnya, ia 
menekankan bahwa pembangunan ekonomi bukan saja mengalami kesukaran dalam 
mendapat¬kan modal yang dibutuhkan, tetapi juga dalam mendapatkan pasar bagi barang-
barang industri yang akan dikembangkan. Nurkse mengatakan bahwa investasi sangat rendah 
karena kecilnya daya bell masyarakat, sedangkan rendahnya daya bell itu disebabkan oleh 
rendahnya pendapatan rill masyarakat. Rendahnya pendapatan nil masyarakat ini disebabkan 
oieh rendahnya produktivitas. 

Daya beli masyarakat merupakan pasar bagi barang-barang yang dihasilkan oleh sektor 
produktif. Oleh karena itu, daya beli masyarakat yang rendah akan menyebabkan pasar bagi 
produk-produk yang dihasilkan sektor produktif menjadi sangat terbatas. Keadaan ini tidak 
merangsang para pengusaha untuk melakukan investasi terutama dalam industri-industri 
moderen. Dengan kata lain, dorongan untuk melakukan investasi dibatasi oleh luasnya pasar. 

Oleh karena pasar merupakan faktor penting yang akan membatasi investasi di sektor 
moderen, maka dalam menyusun kebijaksanaan dan program pembangunan persoalan yang 
harus dipecahkan adalah menentukan faktor yang bisa memperluas pasar domestik. Nurkse 
mengatakan bahwa ekspansi moneter, iklan-iklan jumlah penduduk, tidak dapat memperluas 
pasar domestik. 

Menurut Nurkse, faktor yang terpenting yang menentukan luasnya pasar adalah tingkat 
produktivitas. Dalam suatu perekonomian yang mempunyai sejumfah penduduk tertentu, 
jumlah barang-barang yang dapat dihasilkan dan dijual dalam suatu jangka waktu tertentu 
tergantung kepada tingkat penggunaan modal dalam proses produksi. Dalam suatu 
perekonomian yang pasarnya sangat terbatas, maka tidak ada rangsangan bagi para pengusaha 
untuk menggunakan alat-alat yang moderen. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pasar telah 
membatasi penggunaan modal sehingga membatasi pula kemampuan suatu perekonomian 
untukmenghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. 
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Oleh karena itu NSB yang sedang membangun perlu melaksanakan program pembangunan 
seimbang yakni pada waktu yang bersamaan dilakukan investasi di berbagai industri yang 
berkaitan erat satu sama lain. Dengan cara ini berarti pasar akan semakin luas, karena 
kesempatan kerja can pendapatan masyarakat yang dipereleh dari berbagai industri akan 
menciptakan permintaan akan barang-barang industri yang dihasilkan. Pembangunan suatu 
industri menciptakan pasar bagi industri lain, dan semakin banyak industri yang dibangun 
semakin luas pasar suatu industri yang pada akhirnya akan memungkinkan penggunaan modal 
secara lebih efisien can intensif. Dengan demikian, pembangunan seimbang akan rnenjadi 
perangsang untuk memperluas permintaan akan modal dan menciptakan perangsang untuk 
melakukan investasi yang lebih banyak. 

Nurkse mempunyai pendapat yang sama dengan Rosenstein-Rodan mengenai peranan 
perluasan pasar dalam mempertinggi efisiensi suatu industri yakni pasar merupakan 
eksternalitas ekonomi bagi berbagai industri ia juga menganggap bahwa perluasan pasar 
tersebut merupakan eksternalitas ekonomi yang lebih penting daripada ekternalitas ekonomi 
yang dikemukakan Marshall, seperti memperbaiki jaringan transportasi dan komunikasi, 
perbaikan tingkat teknologi, dan perbaikan tingkat keterampilan serta keahlian tenaga kerja. 
Eksternalitas ekonomi yang disebabkan oleh perluasan pasar dan eksternalitas ekonomi yang 
tradisional, menurut Nurkse dan Rosenstein-Rodan, menyebabkan perbedaan yang besar sekali 
antara produktivitas modal marginal dari suatu perusahaan (private marginal productivity of 
capital) dan produktivitas modai marginal dari masyarakat keseluruhan (social marginal 
productivity of capital).. 

Perbedaan yang sangat besar di atas mempunyai arti bahwa dorongan atau rangsangan bagi 
suatu perusahaan untuk melakukan investasi seringkali tidak cukup besar karena kecilnya pasar. 
Namun demikian, jika ditinjau industri secara keseluruhan, maka rangsangan tersebut sangat 
besar. Oleh karena jika sejumlah besar industri dikembangkan maka secara berbarengan setiap 
industri mengalami perluasan pasar yang sangat besar sekali bagi produk-produknya. 

Menurut Scitovsky dan Lewis 

Hirschman mengelompokkan Scitovsky & Lewis sebagai pencipta teori pem-bangunan yang 
menekankan perlunya keseimbangan dalam penawaran, sedangkan Rosentein-Rodan 
menekankan pada sisi permintaan. 

Scitovsky mengungkapkan adanya 2 konsep eksternalitas ekonomi dan manfaat yang diperoleh 
suatu industri dari adanya 2 macam eksternalitas ekonomi yang ada dalam perekonomian 
tersebut. Ekternalitas ekonomi dibedakan menjadi 2 yaitu seperti yang terdapat dalam teori 
keseimbangan (equilibrium theory) dan seperti yang terdapat dalam teori pembangunan. 

Dalam teori keseimbangan (teori ekonomi konvensional), eksternalitas ekonomi diartikan 
sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sebagai akibat dari perbaikan 
teknologi pada industri lain. Eksternalitas ekonomi seperti ini disebut eksternalitas ekinomi 
teknologis (technological external economics). Disamping itu hubungan saling ketergantungan 
antara berbagai industri bisa pula menciptakan eksternalitas ekonomi yang berkaitan dengan 
keuangan (pecuniary external economics) yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu 
perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan lain. Dengan kata lain 
keuntungan suatu perusahaan bukan saja tergantung pada efisiensi penggunaan faktor-faktor 
produksi dan tingkat produksi perusahaan tersebut, tetapi juga tergantung kepada penggunaan 
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faktor-faktor produksi dan tingkat produksi perusahaan-perusahaan lainnya terutama 
perusahaan-perusahaan yang erat kaitannya dengan perusahaan yang pertama tadi. 

Mekanisme terciptanya eksternalitas ekonomi keuangan tersebut dijelaskan Scitovsky dengan 
contoh berikut. Jika investasi baru dilakukan untuk suatu industri, maka kapasitasnya akan 
bertambah. Hal ini bisa menurunkan biaya produksi industri tersebut dan akan menaikkan 
harga input yang digunakannya. Penurunan biaya produksi industri-industri tersebut akan 
menurunkan harga jual produknya dan ini berarti akan menguntungkan industri-industri yang 
menggunakan produk yang dihasilkan industri tersebut. Sedangkan kenaikan harga inputnya 
akan menguntungkan industri yang menghasilkan input tersebut. 

Lebih lanjut Scitovsky mengatakan bahwa, misalnya industri X melakukan investasi untuk 
memperluas kegiatannya, maka tindakan tersebut akan menguntungkan beberapa jenis 
perusahaan. Jenis-jenis perusahaan yangakan memperoleh eksternalitas ekonomi keuangan dari 
industri X adalah: 

(1) perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan produksi X sebagai bahan mentah 
industri mereka, karena harganya lebih murah; 

(2) industri-industri yang menghasilkan bahan mentah bagi industri X, karena permintaan dan 
(mungkin) harganya akan naik; 

(3) industri-industri yang menghasilkan barang komplementer untuk barang yang 
diproduksikan industri X, karena dengan naikknya produksi dan penggunaan hasil industri 
X maka jumlah permintaan akan barang-barang komplementer tersebut bertambah; 

(4) industri-industri yang menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang 
yang mengalami pertambahan pendapatan; 

(5) industri-industri yang menghasilkan barang substitusi bahan mentah yang digunakan oleh 
industri X. 

Berdasarkan pada gambaran di atas, selanjutnya Scitovsky menyimpulkan bahwa integrasi 
secara menyeluruh antara berbagai industri diperlukan untuk menghapuskan perbedaan antara 
keuntungan perorangan (private profit) dan keuntungan masyarakat (public benefit). la 
menganggap bahwa mekanisme pasar tidak dapat mengintegrasikan antar berbagai industri yang 
sifatnya demikian, karena mekanisme pasar berfungsi terutama untuk menciptakan efisiensi 
alokasi sumberdaya-sumberdaya dalam jangka pendek. Oleh karena itu ia mendukung pendapat 
Rosentein-Rodan yang menyatakan tentang perlunya program pembangunan industri secara 
besar-besaran dan menciptakan suatu pusat perenca naan penanaman modal untuk melengkapi 
fungsi mekanisme pasar dalam mengatur alokasi sumberdaya-sumberdaya. 

Sementara itu analisis Lewis menunjukkan perlunya pembangunan seimbang yang ditekankan 
pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara 
berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor industri, serta antara sektor dalam 
negeri dan luar negeri. 

Menurut Lewis, akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan harga dipusatkan pada 
satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan 
menimbulkan adanya ketidak stabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi 
sehingga proses pembangunan terhambat. 
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Lewis menggunakan gambaran di bawah ini untuk menunjukkan pentingnya upaya pembangunan 
yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Misalkan di 
sektor pertanian terjadi inovasi dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi 
kebutuhan domestik. Implikasinya yang mungkin timbul adalah: 

(a) terdapat surplus di sektor pertanian yang dapat dijual di sektor non pertanian, atau 

(b) produksi tidak bertambah berarti tenaga tenaga kerja yang digunakan bertambah sedikit 
dan jumlah pengangguran bertambah tinggi, atau 

(c) kombinasi dari kedua keadaan tersebut. 

Jika sektor industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor tersebut akan dapat 
menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun kelebihan kerja. Tetapi tanpa adanya 
perkembangan di sektor industri, maka nilai tukar (terms of trade) sektor pertanian akan 
memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi tenaga kerja, dan akan menimbulkan akibat 
yang depresif terhadap pendapatan di sektor pertanian. Oleh karena itu di sektor pertanian 
tidak terdapat lagi, perangsang untuk mengadakan investasi baru dan melakukan inovasi. 

Jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian 
juga akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan 
ekonomi. Masalah keku-rangan barang pertanian akan terjadi dan akan mengakibatkan kenaikan 
harga barang-barang tersebut. Keadaan ini akan mendorong terjadinya inflasi. Masalah lainnya 
adalah kesulitan untuk menjual barang-barang industri dengan menguntungkan. Kenaikan harga 
barang pertanian akan mendorong kenaikan upah di sektor industri, sedangkan harga barang 
industri tidak dapat dinaikkan untuk menjaga pasar yang telah ada. Atau, jika pendapatanpetani 
dipertahankan supaya tetap rendah, maka mereka tidak akan mampu membeli barang-barang 
industri dan oleh karenanya pasar dari produk industri akan tetap terbatas, kecuali jika pasar 
luar negeri bisa dikembangkan atau pemerintah yang membeli barang-barang tersebut. Namun 
demikian, kedua langkah yang terakhir tersebut juga mempunyai kemampuan yang terbatas 
dalam menciptakan pasar bagi industri. 

Akhirnya, jika sektor pertanian tidak berkembang, maka sektor industri juga tidak akan 
berkembang, dan keuntungan sektor industri hanya merupakan bagian yang kecil saja dari 
pendapatan nasional. Oleh karenanya tabungan maupun investasi tingkatnya akan tetap rendah. 
Berdasarkan pada masalah-masalah yang mungkin akan timbul jika pembangunan hanya 
ditekankan pada salah satu sektor saja: pertanian atau industri, maka Lewis menyimpulkan 
bahwa, pembangunan haruslah dilakukan secara berbarengan di kedua sektor tersebut. 
Kemudian Lewis menunjukkan pula pentingnya pembangunan yang seimbang antara sektor 
produksi barang-barang untuk kebutuhan domestik dan untuk kebutuhan luar negeri (ekspor). 

Peranan sektor ekspor dalam pembangunan dapat ditunjukkan dengan melihat implikasi dari 
adanya perkembangan yang tidak seimbang antara sektor luar negeri dan sektor domestik. 
Untuk menggambarkan keadaan tersebut, perekonomian dibedakan menjadi 3 sektor yaitu 
sektor pertanian (P), sektor industri (I), dan sektor ekspor (X). 

Jika I berkembang, permintaan akan barang-barang P meningkat jika kenaikan produksi I 
merupakan substitusi impor maka devisa yang dihemat dapat digunakan untuk mengimpor 
barang-barang P. Tetapi kalau bukan barang substitusi impor, sementara itu sektor P tidak 
berkembang, maka harga barang P akan naik atau impor akan naik, sehingga terjadi defisit 
dalam neraca pembayaran. Tetapi kalau sektor X berkembang, defisit tersebut dapat 
dihindarkan karena adanya kenaikan impor akan diimbangi oleh pertambahan dalam ekspor. 



 
Bab 5 Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 112 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Dengan demikian perkembangan sektor I tanpa diikuti oleh perkembangan sektor P akan 
berlansgung hanyaapabila sektor X juga mengalami perkembangan. 

Dengan cara yang sama dapat pula ditunjukkan bahwa perkembangan sektor P tanpa diikuti 
oleh perkembangan sektor I akan terus berlangsung hanya jika sektor X berkembang. Satu-
satunya yang dapat berkembang tanpa bantuan perkembangan sektor lain adalah sektor X. 
Perluasan sektor X memungkinkan suatu negara untuk mengimpor barang-barang yang 
dibutuhkannya, jika barang-barang tersebut tidak dapat disediakan oleh sektor dalam negeri. 
Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut Lewis: salah satu fungsi penting sektor 
ekspor adalah untuk menjamin kelangsungan pembangunan jika terdapat pembangunan yang 
seimbang antara sektor-sektor domestik yaitu antara pertanian dan industri. 

Fungsi sektor ekspor lainnya yang penting adalah untuk mengatasi masalah keterbatasan pasar 
domestik. Pengembangan sektor ekspor tidaklah serumit seperti pengembangan sektor 
pertanian dan sektor industri yang menghasilkan barang-barang kebutuhan domestik. Seperti 
dijelaskan di muka, sektor ekspor merupakan satu-satunya sektor yang dapat berkembang 
tanpa bantuan sektor lainnya. Hal ini merupakan faktor penting yang menyebabkan 
pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang pada masa penjajahan terutama 
bersumber dari perluasan kegiatan ekspor. 

Disamping hal di atas, perkembangan ekspor akan merangsang perkembangan sektor domestik, 
karena ia akan menciptakan permintaan akan barang-barang yang dihasilkan oleh sektor 
domestik tersebut. Perkembangan ekspor ini akan mendorong perkembangan sektor domestik 
juga karena: 

(a) berbagai fasilitas yang digunakan untuk memperlancar kegiatan ekspor (sistem komunikasi, 
transportasi, dan sebagainya) dapat digunakan oleh sektor domestik, dan 

(b) dengan menarik tenaga kerja dari sektor domestik, maka sektor ekspor akan mendorong 
sektor domestik untuk menciptakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan 
produktivitas. 

Akhirnya, sektor ekspor dapat pula memperluas pembangunan ekonomi karena ia memungkin 
kan perkembangan impor. Akhirnya perkembangan impor ini bisa memperbesar jumlah dan 
jenis barang-barang dalam masyarakat. 

Pada taraf awal biasanya pembangunan sektor ekspor mudah dikembangkan. Namun Lewis 
mengingatkan agar pembangunan tidak terlalu dipusatkan pada pengembangan sektor tersebut 
saja. Jika pembangunan hanya ditekankan pada sektor ekspor saja, maka perekonomian 
tersebut akan semakin dikuasai oleh sektor tersebut. Keadaan ini dapat menimbulkan 
hambatan bagi pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, usaha yang berlebihan untuk 
mengembangkan sektor ekspor adalah sama buruknya dengan pembangunan yang terlalu 
ditekankan pada pengembangan satu sektor lainnya. 

Dari sudut ekspor itu sendiri, kelemahannya bersumber dari nilai tukar (terms of trade) yang 
kurang menguntungkan. Walaupun sektor ekspor ini berkembang pesat tetapi hanya 
menciptakan pertambahan pendapatan yang sangat terbatas bagi masyarakat. Dan walaupun 
produktivitas produksi meningkat, tetapi keuntungan dari kemajuan tersebut tidak dinikmati 
oleh para pekerja, tetapi oleh para pemakai barang-barang tersebut di luar negeri terutama di 
negara-negara maju. Mereka bisa membeli barang-barang tersebut dengan harga yang lebih 
murah. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka Lewis dalam kesimpulannya menekankan tentang perlunya 
menciptakan keseimbangan yang sesuai antara sektor industri dan pertanian serta antara 
kegiatan produksi barang untuk kebutuhan domestik dan kebutuhan ekspor sehingga 
pembangunan ekonomi berjalan lancar. 

KRITIK TERHADAP TEORI PEMBANGUNAN SEIMBANG 

Banyak kritik yang dilontarkan terhadap teori pembangunan seimbang, antara lain dikemuka 
kan oleh Hirschman, Streeten, Singer, dan Fleming. Hirschman merupakan pengritik yang paling 
"baik", karena selain menunjukkan kelemahan-kelemahan teori pembangunan seimbang juga 
mengemukakan teori pembangunan tak seimbang. 

Sementara itu, Singer mengritik pandangan yang menekankan tentang perlunya menciptakan 
pembangunan yang berbarengan pada berbagai industri (Rosenstein-Rodan dan Nurkse). 
Pandangan tersebut, menurut Lewis, melupakan sektor pertanian. Sebagai akibatnya, sektor 
pertanian akan menghadapi kesukaran untuk memenuhi pertambahan permintaan bahan pangan 
dan bahan baku pertanian yang akan digunakan sektor industri. Oleh karena itu, menurut 
Singer, teori pembangunan seimbang harus diperluas sehingga meliputi pula usaha 
pembangunan secara besar-besaran di sektor pertanian. Dengan demikian kenaikan 
produktivitas dan produlksi sektor pertanian akan dapat memenuhi kenaikan permintaan 
sektor industri. Namun demikian, Singer meragukan kemampuan NSB untuk menyediakan 
sumberdaya jika ingin melaksanakan program secara besar-besaran seperti itu. Ia juga 
mengatakan bahwa teori pembangunan seimbang tidak menyadari masalah utama yang dihadapi 
negara-negara sedang berkembang yaitu kekurangan sumberdaya. Kendatipun begitu tidak 
berarti bahwa Singer menolak sama sekali pandangan pandangan dari teori pembangunan 
seimbang. Pandangan teori tersebut yang menunjukkan pentingnya perluasan pasar dan 
hubungan erat antara berbagai industri dalam menciptakan eksternalitas ekonomi untuk 
borbagai industri dalam menciptakan eksternalitas ekonomi untuk berbagai industri 
dianggapnya sebagai suatu sumbangan penting dari teori ini bagi pemikiran pembangunan. 

Kritik utama Singer terhadap teori pembangunan seimbang adalah mengenai corak program 
pembangunan yang harus dilaksanakan di berbagai industri dan sektor. Menurut Singer, hal 
tersebut sangat sulit dilakukan oleh NSB yang biasanya mempunyai sumberdaya yang terbatas. 
Pendapat Hirschman tentang pembangunan seimbang ini pada hakekatnya sama dengan Singer. 
Dalam kritiknya Hirschman antara lain berpendapat bahwa disatu pihak pembangunan 
seimbang sangat meragukan kemampuan NSB, tetapi di lain pihak mereka membuat 
penghargaan-penghargaan yang sama sekali tidak realistis mengenai daya kreatif negara-negara 
tersebut. Menurut Hirschman, teori pembangunan seimbang melupakan kenyataan historis 
yang menunjukkan bahwa secara gradual (perlahan) kegiatan industri moderen telah mulai 
berkembang pada masa lalu, dan telah sanggup menggantikan beberapa industri rumah tangga 
maupun menghasilkan barang-barang yang pada mulanya diimpor. Juga teori itu telah 
mengabaikan kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa hasil-hasil industri moderen telah 
mengakibatkan kenaikan pengeluaran masyarakat sehingga mengurangi tabungan mereka serta 
mendorong untuk bekerja lebih giat. Jadi, menurut Hirschman, hambatan-hambatan terhadap 
pembangunan terutama industrialisasi tidaklah serius seperti yang sering dikemukakan orang, 
termasuk orang yang mencetuskan pandangan tentang perlunya pembangunan seimbang. 

Hirschman juga mengatakan bahwa ia tidak yakin NSB sanggup melaksanakan program 
pembangunan yang demikian tanpa adanya bantuan dari luar, karena pelaksanaan pembangunan 
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memerlukan tenaga-tenaga ahli yang besar sekali jumlahnya, yang notabene sangat terbatas 
sekali jumlahnya di NSB. Berkaitan dengan hal itu Hirschman mengatakan bahwa jika suatu 
negara sudah mampu untuk melaksanakan doktrin pembangunan seimbanr, maka negara itu 
sudah bukan NSB lagi. 

Selain itu, Hirschman (dan Fleming) mengemukakan bahwa pembangunan seimbang itu selain 
menciptakan efisiensi dan keuntungan yang lebih tinggi kepada masing-masing industri juga bisa 
menimbulkan eksternalitas disekonomis. Misainya pembangunan seimbang akan menghan 
curkan cara-cara bekerja masyarakat. Hal ini sering kali menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 
Keahlian tradisional tidak berguna lagi, corak kegiatan perdagangan yang lama hancur, dan 
pengangguran tercipta. Kalau keadaan demikian terjadi maka akan menimbulkan berbagai jenis 
biaya sosial (social cost) bagi masyarakat. 

TEORI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG 

Teori pembangunan talk seimbang ini dikemukakan oleh Hirschman dan Streeten. Menurut 
mereka, pembangunan talk seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk 
mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan talk seimbang ini, menurut 
Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

(1) secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang. 

(2) untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia, dan 

(3) pembangunan talk seimbang akan menimbulkan kemacetan (blottlenecks) atau gangguan-
gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan 
selanjutnya. 

Menurut Hirschman, jika kita mengamati proses pembangunan yang terjadi antara dua periode 
waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami 
perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti pula bahwa pembangunan berjalan 
dengan baik tidak seimbang. Perkembangan sektor pemimpin (leading sector) akan merangsang 
perkembangan sektor lainnya. Begitu pula perkembangan di suatu industri tertentu akan 
merangsang perkembangan industri-industri lain yang erat keterkaitannya dengan industri yang 
mengalami perkembangan tersebut. 

Pembangunan talk seimbang ini juga dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan di NSB karena 
negara-negara tersebut menghadapi masalah kekurangan sumberdaya. Dengan melaksanakan 
program pembangunan talk seimbang maka usaha pembangunan pada suatu periode waktu 
tertentu dipusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong penanaman modal yang 
terpengaruh (induced investment) di berbagai sektor pada periode waktu berikutnya. Oleh 
karena itu, sumberdaya-sumberdaya yang sangat langka itu dapat digunakan secara lebih efisien 
pada setiap tahap pembangunan. 

Seperti diungkapkan di muka, pembangunan talk seimbang ini akan menciptakan gangguan-
gangguan dan ketidakseimbangan-ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Keadaan 
tersebut akan menjadi perangsang untuk melaksanakan investasi yang lebih banyak pada masa 
yang akan datang. Dengan demikian pembangunan talk seimbang akan mempercepat 
pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang. 

 



 
Bab 5 Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 115 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Pembangunan Tak Seimbang antara Sektor Prasarana dan Sektor Produktif 

Persoalan pokok yang dianalisis Hirschman dalam teori pembangunan talk seimbang adalah 
bagaimana caranya untuk menentukan proyek yang harus didahulukan pembangunannya, 
dimana proyek-proyek tersebut memerlukan modal dan sumberdaya lainnya melebihi modal 
dan sumber daya yang tersedia, agar penggunaan berbagai sumberdaya yang tersedia tersebut 
bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Cara pengalokasian sumberdaya 
tersebut dibedakan menjadi dua yaitu cara pilihan pengganti (substitution choices) dan cara 
pilihan penundaan (post-ponement choices). Cara yang pertama merupakan suatu carapemilihan 
proyek yang bertujuan untuk menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus 
dilaksanakan. Sedangkan cara yang kedua merupakan suatu cara pemilihan yang menentukan 
urutan proyek yang akan dilaksanakan yaitu menentukan apakah proyek A atau proyek B yang 
harus didahulukan. 

Hirschman ternyata lebih memusatkan analisisnya pada cara yang kedua yaitu pilihan penunda 
an. Inti analisis Hirschman adalah penentuan prioritas dari proyek-proyek yang akan dilaksana 
kan haruslah ditentukan atas dasar penilaian tentang tingkat kemampuan dari proyek tersebut 
dalam mendorong pengembangan proyek-proyek lainnya. Dengan kata lain, pembangunan tidak 
seimbang yang dikemukakan Hirschman betujuan untuk menentukan jenis proyek-proyek yang 
harus dibangun terlebih dahulu untuk menjamin terciptanya pembangunan yang maksimal di 
waktu yang akan datang. 

Berdasarkan prinsip pemilihan proyek di atas, Hirschman menganalisis masalah alokasi 
sumberdaya antara sektor prasarana atau Social Overhead Capital (SOC) dengan sektor 
produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau Directly 
Productive Activities (DPA). Ada 3 cara pendekatan yang mungkin dilakukan dalam 
mengembangkan sektor prasarana dan sektor produktif yaitu pembangunan seimbang antara 
kedua sektortersebut, pembangunan tidak seimbang di mana pembangunan sektor prasarana 
lebih ditekankan, dan pembangunan tidak seimbang di mana sektor produktif lebih ditekankan. 
Untuk memilihcara yang paling sesuai dengan kondisi NSB, Hirschman menggunakan Gambar 
4.3. Kurva a, b, c, dan d masing-masing merupakan tingkat produksi yang dicapai dengan 
sejumlah investasi tertentu jika modal tersebut digunakan secara penuh (full capacity). Kurva 
yang lebih tinggi (semakin jauh dari titik origin) menunjukkan bahwa tingkat produksi yang 
dapat dicapai adalah lebih tinggi. Keadaan tersebut terjadi karena adanya jumlah modal yang 
lebih banyak pada sektor DPA. OX menunjukkan jumlah prasarana (SOC) yang tersedia atau 
biaya dari prasarana yang tersedia tersebut. Sedangkan OY menunjukkan seluruh biaya 
produksi yang dikeluarkan oleh sektor DPA.   

Untuk suatu tingkat produksi tertentu, misalkan tingkat produksi yang ditunjukkan oleh kurva 
a, jumlah seluruh biaya produksinya tergantung kepada besarnya SOC yang tersedia: semakin 
besar SOC yang tersedia semakin rendah biaya produksi di sektor DPA. Untuk dapat 
menjalankan kegiatannya, DPA membutuhkan sejumlah SOC minimun. Misalnya, pada tingkat 
produksi sebesar a, paling sedikit harus terdapat SOC sebesar OX, agar kegiatan sektor DPA 
bisa berjalan. 
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Gambar 4.3 
Strategi Pembangunan Tidak Seimbang 

 

Pada gambar, keadaan tersebut ditunjukkan dengan menentukan titik pada kurva a, b, c, dan d 
yang jumlah keseluruhan jaraknya ke garis OX dan OY adalah minimum. Misalkan garis OZ 
merupakan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dan garis OZ itu disebut jalur 
pembangunan seimbang (balanced growth path). 

Cara pendekatan dalam melakukan alokasi yang paling efisien ada dua. Pertama, mendahulukan 
perkembangan DPA dan kemudian baru diikuti oleh SOC. Pada Gambar 4.3 cara pendekatan 
tersebut ditunjukkan oleh AB, BC, CD, dan dinamakan "pembangunan melalui kekurangan" 
atau development via shortage. Cara yang kedua adalah dengan mendahulukan pembangunan 
prasarana dan baru kemudian diikuti oleh perkembangan sektor produktif. Dalam Gambar 4.3 
cara tersebut ditunjukkan oleh AA1 BBZ CCZ dan dinamakan "pembangunan melalui kapasitas 
berlebih" atau development via excess capacity. 

Sekarang timbul pertanyaan: manakah dari kedua cara di atas yang sebaiknya dilaksanakan di 
NSB? Menurut Hirschman, yang harus dilaksanakan adalah urutan pembangunan yang akan 
menjamin terciptanya pembangunan selanjutnya yang maksimum. Namun demikian, untuk 
menentukan urutan pembangunan yang akan menciptakan keadaan seperti itu adalah sangat 
sukar. Jika prasarana dikembangkan lebih dahulu, maka sektor produktif dapat dikembangkan 
dengan biaya yang lebih rendah yang berarti cara ini mendorong pembangunan sektor 
produktif. Sebaliknya, jika sektor produktif dikembangkan terlebih dahulu, maka akan timbul 
masalah kekurangan prasarana, dan ketidak seimbangan ini menimbulkan dorongan untuk 
mengembangkan prasarana yang lebih banyak. Dengan demikian, kedua cara pendekatan 
tersebut akan menciptakan keadaan yang akan mendorong pembangunan ekonomi selanjutnya. 

Di kebanyakan NSB, program pembangunan sering lebih ditekankan pada pembangunan 
prasarana untuk mempercepat pembangunan sektor produktif. Hirschman tidak sependapat 
dengan pendekatan demikian. Menurut dia, dalam keadaan motivasi masyarakat sangat terbatas; 
maka lebih baik melakukan "pembangunan melalui kekurangan" daripada "pembangunan melalui 
kapasitas berlebih". Dengan kata lain, dalam setiap negara atau daerah di mana motivasi 
masyarakat dan jumlah pengusaha terbatas, maka cara pendekatan pembangunan yang paling 
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tepat adalah mendahulukan pembangunan sektor produktif, karena dengan cara ini akan 
dihindari pemborosan penggunaan prasarana. 

Pembangunan Tak Seimbang dalam Sektor Produktif 

Menurut Hirschman, dalam sektor produktif mekanisme pendorong pembangunan (inducement 
mechanism) yang tercipta sebagai akibat dari adanya hubungan antara berbagai industri dalam 
menyediakan barang-barang yang digunakan sebagai bahan mentah dalam industri lainnya 
dibedakan menjadi 2 macam yaitu pengaruh keterkaitan ke belakang (backward linkage effects) 
dan pengaruh keterkaitan ke depan (forward linkage effects). Pengaruh keterkaitan ke belakang 
maksudnya adalah tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri 
terhadap perkembangan industri-industri yang menyediakan input (bahan baku) bagi industri 
tersebut. Sedangkan pengaruh kaitan ke depan adalah tingkat rangsangan yang diciptakan oleh 
pembangunan suatu industri terhadap perkembangan industri-industri yang menggunakan 
produk industri yang pertama sebagai input (bahan baku) mereka. 

Berdasarkan kepada besarnya tingkat keterkaitan antarindustri, berbagai industri 
dikelompokkan oleh Hirschman ke dalam 2 golongan yaitu industri satelit (satellite industry) dan 
industri non-satelit (no-satellite industry). Contoh industri satelit adalah industri ban mobil dan 
industri karoseri yang merupakan industri satelit dari industri mobil. Sedangkan industri non-
satelit adalah industri mobil dalam kaitannya dengan industri minimum ringan. 

Untuk menentukan apakah suatu industri itu merupakan "satelit" atau "bukan" dari suatu jenis 
industri utama, maka perlu dilihat seberapa besar keeratan keterkaitan suatu industri dengan 
industri lainnya. Karakteristik industri satelit yaitu: 

(1) lokasinya berdekatan dengan industri induk (utama) sehingga akan mempertinggi efisiensi 
kegiatannya, 

(2) industri-industri tersebut menggunakan input utamanya berasal dari produk industri 
induk (utama) atau industri tersebut menghasilkan barang yang merupakan input dari 
industri induk tetapi bukan merupakan input utama, dan 

(3) besarnya industri tersebut tidak melebihi industri induk. 

Kedua golongan industri bisa dirangsang perkembangannya karena adanya kaitan ke belakang 
atau ke depan yang disebabkan oleh pengembangan suatu industri utama. Apabila pembangunan 
industri mobil mendorong perkembangan industri ban mobil, hal ini merupakan pengaruh 
kaitan ke belakang. Sedangkan jika industri mobil mendorong perkembangan industri karoseri 
maka ini merupakan pengaruh kaitan ke depan. 

Pembangunan suatu industri induk akan menciptakan dorongan bagi perkembangan industri 
satelit maupun industri non-satelit. Tetapi yang paling banyak memperoleh dorongan adalah 
industri satelit. Pertumbuhan suatu industri utama pasti akan mendorong perkembangan 
industri-industri satelitnya. Sedangkan industri non-satelit baru akan terdorong 
perkembangannya jika beberapa industri yang menggunakan produknya berkembang secara 
bersama-sama sehingga menciptakan pasar yang cukup besar untuk hasil industri non-satelit 
tersebut. Kalau hanya industri X yang berkembang maka ia hanya akan menggalakkan 
perkembangan industri satelitnya. Sedangkan kalau industri X, Y dan Z berkembang secara 
berbarengan, maka mereka bukan saja akan mendorong perkembangan industri satelit mereka 
masing-masing tetapi juga industri lain yang menggunakan hasil industri tersebut. 
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Sampailah kita pada pertanyaan: industri manakah yang harus lebih dulu dikembangkan agar 
investasi tersebut akan mempercepat investasi selanjutnya di berbagal sektor dan industri? 
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita lihat pengelompokan industri, 
menurut Hirschman berdasarkan pengaruh kaitan ke belakang dan pengaruh kedepan.  
Berdasarkan kedua kaitan itu, Chenery & Watanabe (seperti dikutip Hirschman) membedakan 
industri ke dalam 4 golongan yaitu industri barang setengah jadi, industri barang jadi, industri 
barang setengah jadi sektor primer, dan industri barang jadi sektor primer. Golongan yang 
lebih atas merupakan industri-industri yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi untuk 
mendorong perkembangan industri-industri lainnya jika dibandingkan dengan golongan industri-
industri uerikutnya. Hirschman menganggap bahwa pengaruh kaitan ke belakang lebih penting 
peranannya dalam mendorong perkembangan industri baru jika dibandingkan dengan dorongan 
yang diciptakan oleh pengaruh kaitan ke depan. 

Oleh karena itu, dalam urutan penggolongannya, Hirschman mendahulukan industri-industri 
yang mempunyai pengaruh kaitan ke belakang yang lebih tinggi. Dari penggolongan tersebut 
dapatlah disimpuikan bahwa sektor industri barang setengah jadi (intermediate products) 
mempunyai kemampuan yang lebih tinggi untuk merangsang investasi selanjutnya jika 
dibandingkan dengan sektor industri barang akhir (final products). Sedangkan sektor yang 
belakangan ini lebih tinggi pula kemampuannya adalah sektor industri barang setengah jadi 
sektor primer, barang setengah jadi sektor primer mempunyai kemampuan yang lebih tinggi 
daripada industri-industribarang jadi sektor primer. 

Seperti diungkapkan di muka, Hirschman menyadari bahwa sektor industri barang setengah jadi 
mempunyai kemampuan yang paling besar untuk mendorong investasi di sektor lain. NamuiI 
bemikian, pasar bagi produknya masih sangat terbatas sehingga sektor tersebut belum bisa 
dikembangkan pada awal kegiatan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sektor industri 
yang menghasilkan barang jadi sebaliknya dikembangkan lebih dahulu.Industri-industri demikian 
disebut industri barang konsumsi (consumer good industries). 

Industri barang konsumsi di atas bisa dibedakan menjadi 2 yaitu: 

(1) industri yang memproses produk-produk industri primer di dalam negeri atau yang 
diimpor menjadi barang-barang jadi, dan 

(2) industri yang memproses barang-barang setengah jadi menjadi barang jadi.      industri yang 
konsumsi jenis kedua di atas sangat penting peranannya dalam  mengembangkan sektor 
industri di NSB. Barang-barang jadi yang sebelumnya diimpor, setelah cukup luas pasarnya 
di dalam negeri akan diproduksi di dalam negeri walaupun mungkin menggunakan input 
dari luar negeri. 

Selanjutnya jika industri-industri barang konsumsi terus berkembang maka pasar bagi berbagai 
jenis bahan baku akan bertambah luas. Keadaan ini akan menimbulkan dorongan untuk 
mengembangkan industri-industri barang setengah jadi. Seterusnya, jika proses industrialisasi 
terus-menerus berjalan, maka pasar dalam negeri akan cukup besar bagi industri dasar dan 
industri barang-barang modal. Oleh karena itu perkembangan industri-industri tersebut mulai 
terjadi. Akhirnya, dapatlah disimpulkan bahwa tahap-tahap proses industrialisasi menurut 
Hirschman adalah mula-mula industri-industri barang konsumsi yang berkembang, kemudian 
diikuti oleh industri-industri barang setengah jadi, dan akhirnya diikuti pula oleh perkembangan 
industri-industri barang modal. 

 



 
Bab 5 Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 119 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Sektor Riil Terabaikan 

Kita telah berulang kali menyuarakan keprihatinan tentang keterpurukan sektor riil. Namun, 
pemerintah sepertinya terus saja membiarkan sektor pertambangan dan penggalian kian 
menciut karena terus-menerus mengalami pertumbuhan negatif bertahun-tahun. Kejadian ini 
seolah dianggap biasa-biasa saja, sepertinya tak ada yang salah. 

Para petinggi di bidang ini, yang seharusnya sangat bertanggung jawab, seolah masih tenang-
tenang saja. Sudah tak terbilang besarnya potensi kerugian negara baik yang langsung maupun 
tak langsung sehingga lama-kelamaan kian membebani perekonomian. 

Memang sektor pertambangan dan penggalian tak menyerap banyak tenaga kerja dan kegiatan 
produksinya bersifat enclave. Namun, jika dilihat dari sumbangannya terhadap produk domestik 
bruto, peranannya yang sekitar 10 persen masih lebih besar ketimbang sektor keuangan, sektor 
bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor listrik, gas, dan air bersih. Posisi 
sektor pertambangan dan penggalian masih berada di urutan keempat setelah sektor industri 
manufaktur, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian. 

Salah satu dampak dari penurunan produksi sektor pertambangan ialah berkurangnya bagian 
pemerintah dalam bagi hasil produksi minyak sehingga porsi minyak mentah yang harus diimpor 
untuk menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) bertambah banyak. Stagnasi produksi hasil 
tambang menyebabkan peningkatan kebutuhan konsumsi di dalam negeri tak bisa dilayani. 
Betapa ironisnya kita menyaksikan tersendatnya pasokan gas ke pabrik-pabrik pupuk, keramik, 
dan manufaktur lainnya. PLN terpaksa terus mengoperasikan pembangkit listriknya dengan 
BBM yang harganya terus naik sehingga mendorong kenaikan tarif dasar listrik (TDL). 

Pasokan pupuk yang berkurang membuat harganya merangkak naik sehingga menyebabkan 
gangguan pada produksi di sektor pertanian. Lalu harga beras naik dan penyelesaiannya adalah 
dengan mengimpor beras. 

Dampak lainnya ialah ke inflasi sebagaimana terlihat pada inflasi bulan lalu yang tergolong masih 
tinggi, yakni 1,36 persen, dan ternyata 70 persennya disumbang kenaikan harga bahan makanan. 

Bagaimana mungkin dalam keadaan yang serba terjepit seperti ini sektor pertanian bisa 
diberdayakan dan sekaligus memberikan sumbangan bagi penyerapan tenaga kerja dan 
pengurangan jumlah penduduk miskin. Sementara itu, pemerintah tak memiliki keleluasaan 
untuk mengalokasikan dana APBN untuk sekadar merehabilitasi saluran irigasi yang 70 persen 
dalam keadaan rusak. Pantas saja jika sektor pertanian hanya tumbuh sekitar 1,6 persen tahun 
lalu. 

Bertolak dari kenyataan ini, kita bisa menyimpulkan, salah satu pusat permasalahan yang belum 
kunjung ditangani secara serius adalah sektor pertambangan dan penggalian. 

Alih-alih melakukan pembenahan menyeluruh, pemerintah malah terkesan lepas tangan atas 
karut-marutnya pengusahaan migas dan kelistrikan. Pertamina dan PLN justru didorong 
melakukan pendekatan bisnis murni (business to business) dengan pelanggan industri. Padahal 
Pertamina maupun PLN menikmati posisi monopoli sehingga memiliki posisi tawar yang sangat 
kuat terhadap pelanggannya. Pemerintah bukannya membenahi iklim investasi dan berusaha di 
bidang pertambangan, tetapi justru menambah beban baru demi tujuan jangka pendek yang 
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sangat pragmatis. Cara pintas seperti pengenaan pajak ekspor untuk batu bara niscaya akan 
menambah kelabunya prospek usaha pertambangan. 

Melebar 

Karut-marut iklim investasi dan usaha telah melebar dan merasuk ke hampir semua sektor. 
Yang paling merasakan dan menanggung beban berat ialah sektor riil. Minggu lalu Asosiasi 
Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat di hadapan gubernurnya mengeluhkan belitan birokrasi 
yang sudah sangat mencekik pengusaha. Dibutuhkan lebih dari 70 jenis izin ataupun 
rekomendasi, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat, untuk membangun pabrik tekstil 
di Jawa Barat. 

Agaknya, dewasa ini terlalu mewah bagi pemerintah untuk memberikan paket insentif bagi 
dunia usaha. Jangankan insentif baru, paket insentif yang diumumkan Oktober tahun lalu—
bersamaan dengan pengumuman kenaikan harga BBM—saja masih ada yang belum 
direalisasikan. 

Pengusaha rasanya juga tak memimpikan akan memperoleh subsidi khusus dari pemerintah. 
Yang mereka tuntut ialah diterobosnya berbagai macam rintangan usaha serta perlakuan patut 
dan adil dari pemerintah. Di antaranya, penghapusan tarif listrik khusus yang sangat tinggi pada 
waktu beban puncak, yang diterapkan secara sepihak oleh PLN. Penghapusan ini sepatutnya 
tidak dipandang sebagai pemberian insentif, melainkan pengembalian hak konsumen. 

Apabila kita telusuri medan permasalahannya dengan lebih saksama, kita akan sampai pada 
kesimpulan bahwa persoalan yang dihadapi dunia usaha sudah sangat akut dan telah 
mengancam kelangsungan pertumbuhan sektor riil. Keadaan ini tak sepantasnya diperkeruh 
dengan menuduh mereka tidak nasionalis karena menutup atau memindahkan fasilitas 
produksinya ke luar negeri. Para pengusaha mungkin sudah hampir kehilangan akal dan telah 
menggunakan ”jurus pamungkas” untuk bisa tetap bertahan. Mereka mendambakan setetes air 
dalam wujud iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif serta pelayanan yang lebih baik dari 
pemerintah. 

Tampaknya Bank Indonesia (BI) menangkap gelagat tersebut. Upaya yang telah dilakukan BI 
tergolong progresif, terutama untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan ke sektor riil. 
Langkah BI yang tertuang di dalam Paket Perbankan Januari 2006 bukannya tanpa risiko. 
Pelonggaran ketentuan dalam penyaluran kredit berpotensi menurunkan tingkat kesehatan 
industri perbankan apabila tidak diiringi perbaikan iklim investasi, atau paling tidak penyaluran 
kredit tak bertambah secara signifikan. 

Yang patut pula dipuji ialah upaya maksimal yang telah dilakukan BI untuk mendorong dunia 
perbankan menyalurkan kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit 
pegawai/pensiunan. BI juga telah maju selangkah dalam meningkatkan akses usaha mikro, kecil, 
menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan kepada perbankan lewat pengembangan 
konsultan keuangan dan pendampingan. Sekali lagi, inisiatif yang patut dihargai ini bisa kandas 
seandainya pemerintah—yang seharusnya lebih gencar berbuat bagi pemberdayaan sektor 
riil—tak mengimbanginya dengan perangkat-perangkat kebijakan fiskal, industrial, dan 
perdagangan. Quo vadis pemerintah. 

 

FAISAL BASRI 

Sumber: Kompas, 6 Februari 2006 
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Disorientasi Kebijakan Sektor Riil 

Salah satu persoalan mendasar yang membuat dunia usaha kalang kabut dalam 
mempertahankan dan mengembangkan usahanya adalah faktor kegagalan pemerintah 
(government failures). Pengertian pemerintah di sini tidak hanya terbatas pada eksekutif, 
tetapi juga meliputi legislatif. Sebab, eksekutif dan legislatif bertanggung jawab untuk 
membangun kerangka kelembagaan (institusi), khususnya dalam bentuk undang-undang, 
yang memungkinkan seluruh potensi milik kita bisa didayagunakan secara efektif bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, misalnya, bisa dikatakan menjadi 
salah sumber penyebab terpenting yang membuat investor enggan menanamkan modalnya 
di sektor migas dan juga ”biang kerok” dari karut-marutnya usaha di industri migas. 
Akibatnya, produksi minyak mentah terus turun dalam delapan tahun terakhir ini. Lebih 
ironis lagi, sebagai produsen minyak dan sekaligus anggota OPEC, Indonesia sekarang 
menjadi negara pengimpor bahan bakar minyak (BBM) terbesar di Asia. 

Contoh lain yang cukup menonjol adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
95/PMK.02/2005 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-Dag/Per/12/2005. 
Kedua peraturan ini mengatur pungutan ekspor. 

Dengan perangkat analisis yang sangat sederhana, kita bisa dengan mudah membuktikan 
bahwa pertimbangan maupun tujuan dari kedua peraturan tersebut sangat lemah. 
Sebagaimana umumnya peraturan pemerintah, kedua peraturan menteri itu bersifat reaktif, 
berwawasan jangka pendek, dan berlandaskan analisis statik. 

Dalam hal pengenaan pungutan ekspor untuk minyak sawit, tak terkandung tujuan untuk 
mendorong produksi, sebaliknya lebih bersifat menghambat. Dana yang terkumpul dari 
pungutan ekspor tak dikembalikan sepeser pun untuk mendorong produksi minyak sawit 
maupun produk turunannya, ataupun memberdayakan petani kelapa sawit. Beda halnya 
dengan kebijakan Pemerintah Malaysia yang mengembalikan seluruh dana yang berasal dari 
pungutan ekspor untuk kepentingan pengembangan sawitnya. 

Bentuk kegagalan pemerintah lainnya adalah dalam melindungi pelaku usaha dari praktik 
persaingan usaha tidak sehat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah wajib 
melindungi pelaku usaha di dalam negeri dari serbuan barang impor ilegal. Barang-barang 
selundupan seperti produk tekstil dan elektronik sangat mudah dijumpai bertaburan di 
pasar dalam negeri. 

Daya tahan industri tertentu kian terperosok menghadapi barang selundupan karena 
kebijakan pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), misalnya terhadap produk 
elektronik. Sikap pemerintah yang seolah ”tuli” tecermin dari pernyataan Ketua Gabungan 
Elektronik Indonesia (Gabel): ”Negosiasi sudah seperti bicara dengan tembok. Jadi kita perlu 
membicarakan hal ini melalui Menteri Perindustrian.” 

Keluhan Ketua Gabel sangat boleh jadi ditujukan kepada pejabat Departemen Keuangan. 
Karena itu, ia lalu mengadu dan menumpahkan harapan terakhirnya kepada Menteri 
Perindustrian. Yang membuat kita pantas bertambah gundah adalah tanggapan Menteri 
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Perindustrian atas hal ini: ”Sekarang lebih mudah memprediksi kapan hujan turun daripada 
menegaskan kapan masalah ini selesai.” (Kompas, Sabtu, 25/2). Jadi, ke mana lagi pengusaha 
hendak mengadukan nasib mereka? 

Ancaman telah pula menghadang ekspor udang Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat 
mengancam akan menghentikan sementara impor udang dari Indonesia (Kompas, Sabtu, 
25/2). Ancaman demikian bukan pertama kalinya dari negara-negara tujuan ekspor kita. 
Sumber masalahnya pun serupa, yakni kemungkinan besar Indonesia hanya dijadikan 
kamuflase, sebagai negara asal ekspor oleh negara-negara lain. Kenyataan ini menunjukkan 
lemahnya kemampuan pemerintah dalam memonitor lalu lintas perdagangan luar negeri, 
sekaligus mengamankan kedaulatan wilayah Republik Indonesia. 

Bentuk lain kegagalan pemerintah adalah terjadinya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi. 
Misalnya, bagaimana mungkin negeri kita yang memiliki kekayaan alam relatif sangat 
melimpah, tarif listriknya untuk konsumen bisnis dan industri secara rata-rata lebih tinggi 
dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bahkan dibandingkan dengan Singapura 
sekalipun. 

Mungkin kejadian yang menimpa Maspion minggu lalu sedikit banyak menggambarkan kian 
tak berdayanya sektor riil untuk memenuhi tuntutan kenaikan upah buruh. Jika kenaikan 
upah Rp 30.000 saja sudah membuat Maspion ”menyerah”, berarti memang sebagian 
pengusaha sudah kehabisan ”jurus” untuk mempertahankan usaha. 

Apalagi namanya kalau bukan salah urus. Bukankah usaha kelistrikan sepenuhnya 
dikendalikan pemerintah? Bukankah segala jenis sumber energi yang digunakan untuk 
pembangkit listrik hampir seluruhnya di bawah kendali pemerintah? Bukankah gas dan BBM 
diproduksi BUMN? Bukankah sebagian produksi batu bara dihasilkan BUMN? Bukankah 
kekayaan tenaga panas bumi dan air sepenuhnya dikuasai negara? 

Nyata-nyata pemerintah telah gagal menjalankan fungsinya untuk memberdayakan segala 
kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah 
gagal membuat sinergi di antara BUMN terkait sehingga bisa bahu-membahu, bukan 
sebaliknya saling mematikan. 

Jika berbagai bentuk kegagalan pemerintah terus berlanjut, tak banyak lagi yang bisa 
diharapkan untuk membuat sektor riil berkembang dan sehat. Makin banyak yang akan 
menutup pabriknya atau merelokasikan ke luar negeri, atau banting setir menjadi pedagang 
saja. Kita hanya akan menjadi the plantation of the west, menjadi kuli di negeri sendiri. 

Dengan tekad kuat dan kerendahan hati untuk mengakui segala kesalahan selama ini, 
rasanya kita belum terlambat menguakkan harapan baru dan merajut masa depan. Kita bisa 
memulainya dengan menohok ke akar-akar masalah terlebih dulu. 

Akar masalah itu adalah berbagai bentuk kegagalan pemerintah. Jika pemerintah kembali 
melaksanakan fungsinya dengan ”benar”, niscaya ”peredaran darah” dalam perekonomian 
akan lancar sehingga sektor rill kembali segar bugar. Saatnya kejujuran dan akal sehat yang 
memimpin negeri ini. 

Faisal Basri 

Sumber: Kompas, 27 Februari 2006 
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Manufaktur dan Infrastruktur 

Badan Pusat Statistik pertengahan Mei lalu mengeluarkan hasil penghitungan 
produk domestik bruto atau PDB terbaru. Sesuai dengan prakiraan sejumlah 
kalangan, pertumbuhan PDB pada triwulan pertama 2006 ternyata memang masih 
terus mengalami perlambatan. 

Yang patut memperoleh perhatian saksama ialah kinerja sektor industri 
manufaktur. Sektor ini merupakan satu-satunya yang sepenuhnya mengikuti pola 
pertumbuhan PDB yang melambat selama empat triwulan terakhir. Pada triwulan 
pertama tahun 2005 industri manufaktur masih tumbuh dengan cukup perkasa di 
atas pertumbuhan PDB, yakni 7,1 persen. Namun, selama sisa tahun 2005 terus 
melemah, yakni: 4,9 persen pada triwulan kedua, 4,5 persen pada triwulan ketiga, 
dan 2,9 persen pada triwulan keempat. Pada triwulan pertama tahun 2006 
pertumbuhan industri manufaktur kembali terpangkas menjadi hanya 2,0 persen. 

Di dalam sektor industri manufaktur ini, ada empat dari delapan subsektor yang 
telah mengalami pertumbuhan negatif, yaitu; industri tekstil, kulit dan alas kaki; 
industri kayu dan hasil hutan; industri kertas dan percetakan, serta industri semen 
dan mineral nonlogam. Sementara itu, dua subsektor mengalami penurunan 
pertumbuhan, yakni industri pupuk, kimia, dan karet; serta industri peralatan 
transpor dan permesinan. Sedangkan dua subsektor sisanya, industri makanan, 
minuman dan tembakau; serta industri besi dan baja masih berkutat dengan 
pertumbuhan yang terseok-seok. Dari gambaran tersebut bisa disimpulkan bahwa 
kemerosotan pertumbuhan industri manufaktur terjadi secara merata. 

Tanpa mengesampingkan peranan penting sektor-sektor lain, kita harus lebih 
mewaspadai kinerja industri manufaktur yang bertambah suram. Paling tidak ada 
tiga faktor terpenting yang melatarbelakanginya. Pertama, industri manufaktur 
menghasilkan hampir sepertiga output total perekonomian dan sekaligus 
merupakan penyumbang terbesar di dalam PDB. Kedua, sektor ini juga merupakan 
penyerap utama tenaga kerja di sektor formal dan penghasil devisa terbesar dari 
ekspor nonmigas. Ketiga, sektor industri manufaktur paling mencerminkan 
dinamika perekonomian secara keseluruhan. 

Denyut nadi perekonomian dengan segala permasalahannya secara gamblang 
tergambarkan pada pasang-surut industri manufaktur. Faktor-faktor yang 
membuat buruknya iklim usaha dan investasi hampir bisa dipastikan paling 
banyak dialami oleh pengusaha yang bergerak di industri manufaktur. 

Memburuk 

Demikian pula halnya dengan kendala infrastruktur fisik yang dari waktu ke waktu 
bertambah parah. Bagaimana mungkin industri manufaktur kita bisa berkembang 
dinamis dan berdaya saing tinggi jika fasilitas pelabuhan dan jalan raya tak 
kunjung dibenahi secara mendasar dan terfokus. Efisiensi pelabuhan-pelabuhan di 
Indonesia sangat rendah, jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan China, 
apalagi jika dibandingkan dengan Singapura dan Hongkong. Di antara negara-
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negara emerging market, kita cuma sedikit lebih baik dari Vietnam, Filipina, dan 
Peru (Wilson, Mann, dan Otsuki, 2004). 

Dengan wilayah yang sangat luas, panjang jalan arteri di Indonesia hanya 26.000 
kilometer. Bandingkan dengan Malaysia yang luas wilayahnya jauh lebih kecil, 
tetapi memiliki jalan arteri yang panjangnya 65.000 km atau 2,5 kali lebih panjang 
daripada yang kita miliki. 

Lebih ironis lagi kalau kita membandingkan panjang jalan dengan jumlah 
penduduk. Di negeri kita panjang jalan (termasuk jalan tol) hanya 126 km per satu 
juta penduduk. Nisbah ini tak sampai 10 persen dari yang dimiliki China (1.384 
km/1 juta penduduk) dan hanya 4 persen dari yang ada di Malaysia (3.008 km/1 
juta penduduk). 

Kondisi kelistrikan kita sama buruknya dan bahkan sudah semakin kritis. Nisbah 
elektrifikasi (electrification ratio)—persentase jumlah rumah tangga yang 
menikmati sambungan listrik—hanya 53 persen. Dengan nisbah sebesar itu, kita 
berada pada urutan ke-11 dari 12 negara sekawasan. Akibatnya, konsumsi listrik 
kita pun sangat rendah, yakni hanya di bawah 400 kWh/kapita/tahun. Sekadar 
perbandingan, angka konsumsi di Malaysia hampir mencapai 3.000 
kWh/kapita/tahun, di Thailand sekitar 1.500 kWh/kapita/tahun, dan di China 
hampir 1.000 kWh/tahun. 

Selain tingkat konsumsi listrik yang relatif sangat rendah, keandalan pasokan 
listrik di Indonesia pun tergolong sangat buruk. Menurut survei yang dilakukan 
Bank Dunia (2004), kerugian dunia usaha dari buruknya kualitas pasokan listrik 
(electricity outage) di Indonesia mencapai telah di atas 6 persen dari total 
penjualan. Tingkat kerugian serupa yang dialami pengusaha di Malaysia serta 
China, dan bahkan Kamboja, ternyata lebih rendah dari Indonesia. Hanya Filipina 
yang tercatat mengalami kerugian lebih besar dari Indonesia. 

Yang sangat menyesakkan, di tengah keterbatasan kuantitas dan buruknya kualitas 
pasokan listrik, pengusaha sektor industri di Indonesia harus membayar tarif 
listrik yang lebih mahal dibandingkan dengan rata-rata negara tetangga. 
Konsumen listrik industri dibuat tak berkutik oleh perilaku PT PLN—sebagai satu-
satunya pemegang hak pengusahaan listrik di Indonesia (monopoli)—yang 
menerapkan tarif listrik "sesuka hati". Dengan dalih pendekatan business to 
business, PT PLN menerapkan beraneka "siasat untuk menang sendiri" dalam 
menekan konsumen industri. 

Praktik yang paling membebani kalangan industri ialah penerapan tarif 
"multiguna" yang mencapai sekitar dua sampai tiga kali lipat dari tarif rata-rata 
industri. Formula tarif multiguna ini ditawarkan khususnya kepada pelanggan 
baru. PT PLN beralasan bahwa formula tarif multiguna ini terpaksa diterapkan 
karena keterbatasan pasokan. 

Namun, kita menuntut agar keadaan ini tidak dimanfaatkan PT PLN untuk 
memancing di air keruh. Praktik tak sehat lain yang sangat berpotensi menambah 
beban bagi dunia usaha ialah kewajiban menggunakan perusahaan yang 
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ditetapkan secara sepihak oleh PT PLN untuk membangun instalasi listrik tertentu 
di dalam perusahaan. 

Sejauh ini kita memperoleh kesan bahwa pemerintah hendak menyelesaikan 
seluruh persoalan infrastruktur secara masif dan simultan. Pemerintah berambisi 
dalam waktu singkat akan membangun puluhan pembangkit listrik baru dengan 
bahan bakar batu bara. Selain itu, pemerintah juga mengundang keterlibatan 
swasta untuk membangun berbagai infrastruktur fisik lainnya, seperti jalan tol, 
instalasi distribusi gas, pelabuhan, bandara, kereta api, air bersih, dan perumahan 
rakyat. 

Keseluruhan rencana pembangunan infrastruktur ini, dalam lima tahun ke depan, 
diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 1.300 triliun. Sebagian besar dari 
kebutuhan dana tersebut, sekitar 76,5 persen, diharapkan berasal dari swasta 
murni. 

Rencana besar pembangunan infrastruktur sebetulnya telah digulirkan secara 
resmi oleh pemerintah pada awal tahun 2005. Namun, realisasinya masih 
tersendat. Belajar dari pengalaman di masa pemerintahan Soeharto hingga 
menjelang dua tahun pemerintahan SBY-JK, agaknya lebih bijaksana jika 
pemerintah mempertajam prioritas pembangunan infrastruktur. Prioritas tinggi 
hendaknya pada infrastruktur yang paling mendesak untuk dibangun guna 
menekan ekonomi biaya tinggi dan memperlancar arus barang secara signifikan. 

Dengan demikian pola pembangunan infrastruktur fisik juga secara langsung bisa 
menekan laju inflasi sehingga memberikan sumbangan berarti bagi penguatan 
stabilitas makro-ekonomi. 

Tak kalah penting soal transparansi dan akuntabilitas dalam proses tender. Jika 
kita gagal mengawal aspek ini, pembangunan infrastruktur bukannya akan 
menjadi bagian dari penyelesaian masalah, melainkan akan menjadi bom waktu 
yang akan menyeret kita kembali surut ke belakang. Preseden ke arah itu 
kelihatannya sudah mulai bermunculan. 

 

Faisal Basri 

Sumber: KOMPAS, 29 Mei 2006 
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Daya Saing dan Peran Negara 

Banyak inisiatif telah dilakukan pemerintah untuk memajukan perekonomian. Muhibah Presiden 
dan Wakil Presiden ke berbagai negara telah menghasilkan banyak kesepakatan yang bertujuan 
menarik investasi ke Indonesia. Pemerintah pun telah mengambil banyak kebijakan untuk 
memperbaiki iklim investasi dan memulihkan sektor riil, khususnya penghasil barang. 

Sayangnya, kita belum berhasil menghentikan kecenderungan melambatnya pertumbuhan 
ekonomi. Paling parah sektor industri manufaktur dengan pertumbuhan pada triwulan I-2006 
hanya 2 persen. Kian mengkhawatirkan pula, kemerosotan telah merembet ke sejumlah 
industri manufaktur andalan penerimaan devisa dan pajak maupun penyerapan tenaga kerja. 
Juga industri yang secara faktual memiliki keunggulan komparatif kuat, terutama topangan 
sumber daya alam dan pasar domestik yang besar. Kita tak habis pikir mengapa kekayaan hutan 
kita yang tak terbilang dan terus dieksploitasi secara masif, tetapi ekspor mebel kayu hanya 
sekitar satu miliar dollar AS. Penebangan hutan terus berlangsung, tetapi ekspor kayu lapis 
terus menurun. China yang praktis tak menebang satu pohon pun mengekspor mebel kayu 
lebih dari 10 miliar dollar AS. 

Dengan bentangan laut yang sangat luas, ekspor perikanan Indonesia hanya 1,9 miliar dollar AS. 
Itu pun ditengarai sebagian dari kegiatan transhipment. Perusahaan pengolahan ikan 
bertumbangan kekurangan pasokan ikan segar. Tekanan kian bertambah karena armada 
penangkapan ikan kembali kesulitan bahan bakar minyak. Industri tekstil dan pakaian jadi 
semakin "megap-megap" didera masalah klasik serta masalah baru dari segala penjuru sehingga 
akhirnya juga menderita pertumbuhan negatif pada triwulan I-2006. Industri padat karya lainnya 
hampir bernasib serupa. 

Akar masalah 

Niscaya ada yang salah. Kita berkewajiban menemukenali akar segala masalah yang kian 
menghantui hampir semua industri unggulan. Lingkungan eksternal telah mengalami perubahan 
mendasar. Di tengah arus globalisasi dan kecenderungan dunia yang semakin datar (the world 
becomes flatter)— meminjam istilah Thomas Friedman dalam buku terbarunya, The World is 
Flat—terjadi perubahan fundamental dalam proses produksi. Sumber keunggulan daya saing 
perusahaan tak lagi bertumpu pada besarnya ongkos variabel. Praktis semua unsur ongkos 
variabel mengalami konvergensi antarnegara. Perbedaan biaya tenaga kerja riil di antara negara 
berkembang semakin kecil. 

Sementara itu biaya bahan baku cenderung sama karena semakin bebasnya pergerakan barang 
dan jasa antarnegara akibat liberalisasi perdagangan dunia. Fenomena equalization of factor 
prices tidak lagi sebatas teori, melainkan sudah nyata. Sumber keunggulan daya saing telah 
bergeser ke ongkos tetap (fixed cost). Kemampuan perusahaan di suatu negara untuk bersaing 
dengan perusahaan sejenis di luar negeri kian bertumpu pada ongkos atau biaya tetap ini. 
Investor akan berpikir panjang untuk menanamkan modalnya di suatu negara yang prosedur 
perizinannya sangat berbelit dan mahal. Mereka akan enggan mendirikan usaha di suatu negara 
yang ketersediaan infrastrukturnya sangat minim. 

Belum lagi urusan pengamanan yang andal karena negara semakin tak mampu memberikan rasa 
aman. Semuanya ini akhirnya membuat biaya tetap menggelembung. Daya saing perusahaan 
tergerus. 
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Semakin tingginya biaya tetap tak hanya membuat investor asing enggan ke Indonesia, tetapi 
juga mengancam industri yang sudah ada. Sampai titik tertentu, perusahaan yang sudah 
berproduksi hanya punya dua pilihan: mati perlahan atau hengkang ke negara-negara yang 
menawarkan biaya tetap lebih murah. 

Pada masa lalu penanaman modal asing mengikuti pola angsa terbang, berpindah-pindah 
mencari lokasi yang paling murah ongkos variabelnya. Kini mereka mulai berpindah. 

Pertimbangan utama adalah ongkos tetap. Karena ongkos tetap banyak ditentukan peran 
negara, tak ayal pola persaingan pun berubah, tak lagi antarperusahaan, tetapi menjelma dalam 
bentuk persaingan antarnegara. Negara yang mampu menekan ongkos tetap akan menjadi lahan 
subur bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan domestik dan asing karena memiliki daya 
saing tinggi. 

Contoh nyata yang sudah menjadi praktik dari perusahaan transnasional ialah dalam hal supply 
chain. Perusahaan dagang milik suatu jaringan perusahaan transnasional di Indonesia bisa saja 
memperoleh barangnya dari negara lain sekalipun barang tersebut diproduksi juga perusahaan 
jaringannya di Indonesia. Dengan demikian, sesama pabrik di bawah satu jaringan perusahaan 
transnasional dibiarkan bersaing dalam transaksi intraperusahaan. Persaingan bergeser ke 
persaingan antarnegara. 

Peran negara 

Dengan kesadaran baru betapa penting dan menentukannya peran negara memacu daya saing, 
kita harus mendefinisikan kembali peran negara dan peran pasar. Sampai kini yang lebih 
menonjol adalah cara pandang yang mendikotomikan keduanya. Liberalisasi diinterpretasikan 
sebagai segala upaya untuk memberikan peran lebih luas pada pasar, dan sebaliknya peran 
negara disurutkan. Dengan kata lain, peran negara secara sengaja terpinggirkan sejalan tuntutan 
liberalisasi. Jika memang itu yang kita pilih, sungguh sangat menyesatkan. Itulah faham 
neoliberalisme yang tak boleh tumbuh subur di negeri ini. 

Kita berharap pemerintah, DPR dan MPR segera bangun dan menerobos persoalan keseharian 
yang membuat negeri ini tak keluar dari pusaran masalah itu-itu saja. Rumuskanlah segera 
peran negara agar dapat membuat negeri ini bangkit dan tak tercecer dari persaingan dunia. 

Mulailah, misalnya, dengan mempercepat penyelesaian rancangan undang-undang perpajakan. 
Bukankah menghadapi dunia yang semakin datar ini kian banyak negara yang terbukti berhasil 
dengan penerapan pajak yang "flat rate". Rusia, misalnya, dengan tarif tunggal 13 persen, 
berhasil meningkatkan terus penerimaan pajak riil sampai 31 persen pada tahun 2003. Langkah 
Rusia diikuti berbagai negara lain, termasuk negara maju seperti Yunani. Hongkong telah lebih 
dulu. 

Peran negara juga sangat vital dalam menyikapi berbagai perundingan atau perjanjian 
internasional dan regional. Sejauh ini kita lebih banyak menyaksikan pemerintah sangat agresif 
memberikan konsesi dalam bentuk akses pasar yang lebih bebas. 

Bukankah pemerintah harus terlebih dahulu membenahi pasar dalam negeri, menciptakan iklim 
persaingan sehat serta membentuk jaring pengaman pasar yang memadai? 

Tugas negara melindungi segenap warganya dan memajukan kesejahteraan umum yang 
berkeadilan dengan mendayagunakan segala sumber daya miliknya. Bukannya menjadikan pasar 
domestik sebagai mangsa dari perusahaan luar negeri. (FB, KOMPAS, 4 Juli 2006) 
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Pelajaran dari 10 Tahun Krisis 

Tak terasa tahun ini genap 10 tahun krisis ekonomi melanda Asia. Indonesia 
menderita paling parah. Lebih dari itu, berbeda dengan negara-negara Asia yang 
didera krisis lainnya, rakyat Indonesia sampai sekarang masih terus dan akan tetap 
harus membayar ongkos dari krisis, entah sampai kapan. Hingga kini ongkos krisis 
telah mencapai lebih dari Rp 10.000 triliun. 

Harusnya belum lekang dari ingatan kita bahwa pemicu krisis adalah perpaduan 
antara utang luar negeri swasta dan BUMN yang tak terkendali, arus modal jangka 
pendek yang mengalir masuk dengan derasnya, kredit perbankan yang banyak 
tertuju ke pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek jangka panjang lainnya, 
nilai tukar rupiah yang "ditetapkan" terlalu tinggi, serta buruknya tata kelola 
perusahaan. 

Arus modal masuk yang besar merupakan konsekuensi logis dari perekonomian 
yang dipompa untuk menghasilkan pertumbuhan tinggi tanpa landasan yang kuat. 

Pertumbuhan tinggi ditopang oleh triple deficits, yakni saving-investment gap 
(investasi lebih besar dari tabungan domestik), defisit anggaran (pengeluaran 
pemerintah lebih besar dari penerimaan pemerintah), dan defisit akun semasa 
atau current account (impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor barang dan 
jasa). 

Keadaan yang mencerminkan bangsa kita berperilaku "lebih besar pasak daripada 
tiang" ini praktis berlangsung lebih dari setengah abad sejak kita merdeka. 

Dalam bentuk persamaan identitas pendapatan nasional, keadaan tersebut bisa 
dirumuskan sebagai berikut: (I - S) + (G - T) = (M - X), yang mana I adalah 
investasi, S adalah tabungan domestik, G ialah pengeluaran pemerintah, T ialah 
penerimaan pemerintah dari pajak, sedangkan M merupakan impor barang dan 
jasa dan X ekspor barang dan jasa. 

Dua komponen di sisi kiri masing-masing adalah saving-investment gap dan defisit 
APBN, yang besarnya persis sama dengan defisit akun semasa di sisi kanan. 

Semakin besar jumlah defisit di sisi kiri, semakin besar pula defisit di sisi kanan. 
Untuk membiayai ketiga defisit tersebut dibutuhkan arus modal masuk (capital 
inflow) yang besarnya sama dengan defisit di salah satu sisi. 

Keadaan telah berubah 

Pascakrisis keadaan telah berubah. Yang mengalami defisit hanya APBN, 
sedangkan dua komponen defisit lainnya berubah menjadi surplus. Dengan 
demikian, persamaan identitas bisa dimodifikasi menjadi (G - T) = (S - I) + (M - 
X). 

Karena tabungan lebih besar dari investasi, maka terjadi surplus tabungan, dan 
karena ekspor barang dan jasa lebih besar dari impor barang dan jasa, maka defisit 
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akun semasa bertanda negatif, berarti yang terjadi ialah kebalikannya, yakni 
surplus akun semasa. 

Bertolak dari persamaan identitas kedua di atas, defisit APBN bisa sepenuhnya 
ditutup dari surplus tabungan dan surplus akun semasa. Ada dua pilihan untuk 
memacu pertumbuhan. 

Pertama, membiarkan kondisi surplus di sisi kanan apa adanya, lalu surplus 
tersebut didayagunakan untuk menutup defisit APBN yang sepenuhnya berasal 
dari sumber-sumber dalam negeri. Namun, pilihan ini tidak akan berdampak 
optimal jika mengakibatkan investasi swasta terdesak atau tertekan. 

Semakin tidak optimal lagi jika peningkatan pengeluaran pemerintah sebagian 
besar dialokasikan untuk pengeluaran rutin, bukan untuk belanja modal atau 
investasi. 

Seperti itulah yang terjadi sekarang. Penyebabnya bukan karena alokasi untuk 
subsidi dan pembayaran bunga meningkat, tetapi disebabkan oleh meningkatnya 
belanja rutin yang relatif pesat dan transfer dana ke daerah yang sebagian besar 
juga terserap untuk belanja rutin, bahkan tak sedikit yang diendapkan dalam 
bentuk deposito. 

Pilihan kedua ialah tidak menggelembungkan defisit APBN, tetapi mendorong agar 
tabungan (S) semaksimal mungkin didayagunakan untuk memacu investasi (I) 
swasta. 

Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan hal ini terletak pada iklim investasi dan 
kendala dunia usaha yang hingga sekarang banyak dikeluhkan para pengusaha. 

Namun, boleh jadi persoalan yang kita hadapi dewasa ini bukan memilih yang 
pertama atau yang kedua. Katakanlah pemerintah memilih langkah kedua, tetapi 
dengan cara memaksa perbankan, khususnya bank-bank BUMN, untuk membiayai 
proyek-proyek swasta jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur. Belajar 
dari pengalaman krisis, agaknya pilihan tersebut tidaklah bijak. 

Pilihan yang lebih realistis ialah pemerintah mengambil alih proyek-proyek 
infrastruktur dasar vital lewat pembiayaan APBN dengan prioritas pada proyek-
proyek yang bisa menekan ongkos tetap yang sejak krisis sangat membebani dunia 
usaha. Beban ongkos tetap yang kian tinggi inilah yang menjadi salah satu 
penyebab utama kemerosotan daya saing perekonomian kita. 

Jadi, peningkatan defisit APBN sampai batas maksimal 3 persen sebagaimana 
dimungkinkan undang-undang bisa dilakukan untuk jangka menengah. 

Ongkos krisis 

Dengan penguatan kelembagaan regulasi serta perbaikan tata kelola 
pemerintahan, agaknya keterlibatan pemerintah yang lebih dalam merupakan 
salah satu prasyarat kita bisa keluar dari pusaran masalah. 

Kita yakin bahwa perbankan lebih baik menjauh dari proyek-proyek infrastruktur 
yang bersifat jangka panjang. Teramat mahal ongkos krisis yang telah membebani 
rakyat. 
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Tantangan yang kita hadapi ialah mengevaluasi secara menyeluruh kendala-
kendala yang membuat banyak potensi yang kita miliki tak teraktualisasikan. 

Dengan melakukan sinergi lintas sektoral, kita yakin potensi yang kita miliki lebih 
dari cukup untuk menggerakkan kembali perekonomian lewat penciptaan nilai 
tambah yang jauh lebih tinggi dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang lebih merata. 

Salah satu contoh bagaimana kita bisa memulai langkah dari potensi kekuatan 
nyata kita ialah memanfaatkan kekayaan tambang nikel. Jika deposit nikel di 
Halmahera yang dikuasai PT Aneka Tambang bisa diusahakan dengan teknologi 
yang lebih baik, kita bisa melipatgandakan pendapatan negara (pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar) serta mempercepat pembangunan di 
kawasan timur Indonesia. 

Persoalan yang menghambat sangat sederhana, tapi tak kunjung diselesaikan 
dengan tuntas, yakni pasokan gas. Jika saja PT Aneka Tambang bisa memperoleh 
pasokan gas dengan harga yang minimal sama dengan yang dibayar perusahaan 
baja Korea, Posco, kita bisa membayangkan terbentuknya kawasan terpadu 
pertambangan di kawasan timur Indonesia yang tidak eksklusif seperti PT Freeport 
di Papua. 

Bisa kita bayangkan hasil nyata yang lebih cepat jika perbankan terlibat di dalam 
proyek ini dan proyek-proyek ikutannya, yang notabene berisiko sangat rendah. 
Akankah proyek-proyek "menggiurkan" itu jatuh ke tangan pihak asing karena 
"anak kandung" sendiri tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan 
kemampuannya? Akankah perbankan luar negeri yang akhirnya mengucurkan 
kredit ke BUMN kita sendiri? 

Krisis mengajarkan pada kita bahwa perekonomian yang tumbuh pesat, tetapi 
tanpa topangan dari dalam, akan dengan mudah diporakporandakan oleh gejolak 
eksternal. 

 

Faisal Basri 

Sumber: Kompas, 29 April 2007 
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Perangkap Moneter dan Peran BI 

Belakangan ini kita dipertontonkan oleh saling tuding di antara pejabat tinggi negara. Wakil 
Presiden M Jusuf Kalla berulang kali berang kepada dunia perbankan yang masih saja kikir 
menyalurkan kredit kepada dunia usaha. Sebaliknya, Bank Indonesia memandang pemerintah 
lamban dalam membenahi sektor riil dan iklim investasi. 

Bank Indonesia (BI) telah mengambil banyak inisiatif untuk mempercepat pemulihan fungsi 
intermediasi perbankan. Langkah yang ditempuh antara lain meneliti potensi daerah dan bidang-
bidang usaha yang potensial. Lebih jauh, mulai ada pemikiran agar BI bisa menyalurkan kembali 
sejenis Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) ke sektor-sektor tertentu yang dipandang 
pantas untuk didukung. ”Perseteruan” antara Pemerintah dan BI terjadi pula dalam hal siapa 
yang sebetulnya memiliki kewenangan dalam mencetak uang yang selama ini dilakukan BI. 

Sebelumnya kedua pihak berebut kewenangan atas pengawasan perbankan. Pemerintah sempat 
menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di 
dalamnya mengatur pengalihan kewenangan pengawasan perbankan dari BI kepada OJK. 
Namun, langkah pembaruan ini tampaknya kandas, paling tidak untuk sementara waktu. 

Leluasa bertindak 

Lepas dari itu, BI telah menikmati status sebagai lembaga negara yang independen, tak lagi 
menjadi bagian dari pemerintah. Landasan filosofis di balik pemberian status tersebut adalah 
agar BI bisa leluasa mengembangkan kebijakan moneter. 

Tujuannya, agar perekonomian mencapai tingkat output potensial jangka panjang, tanpa campur 
tangan pemerintah yang sarat dengan kepentingan politik jangka pendek. Jadi harus serasi 
dengan tujuan untuk menjaga tingkat inflasi pada jalur kecenderungan inflasi jangka panjang. 

Untuk mengemban fungsi itu, BI membutuhkan instrumen kebijakan, yakni penetapan suku 
bunga indikatif yang dikenal sebagai BI Rate. BI menetapkan BI Rate dengan mencermati 
perkembangan kinerja ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) dan laju inflasi. 

Jika, misalnya, pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi berada di bawah tren jangka panjang, BI 
akan menurunkan BI Rate. Itu adalah penggambaran teoretis. 

Bagaimana dalam kenyataan? Sejauh ini kita tak pernah mengetahui informasi tentang tren 
output potensial jangka panjang atau tingkat perekonomian dalam keadaan full employment. 
Apabila BI memiliki perhitungan itu, mengapa tidak diumumkan secara terbuka sehingga pelaku 
ekonomi terbimbing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi dan kebijakan? Dengan 
begitu, perilaku spekulatif diyakini dapat lebih teredam sehingga kestabilan makroekonomi lebih 
terjaga. 

Sudah sepatutnya kita mengharapkan independensi yang disandang BI melahirkan kebijakan 
moneter yang lebih kredibel sehingga memberikan sumbangan besar bagi kestabilan 
makroekonomi dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. 

Tanpa kebijakan moneter yang patut (proper) dan kredibel, kebijakan fiskal yang lebih ekspansif 
sebagaimana telah dicanangkan pemerintah tidak akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi 
yang optimal, bahkan tak tertutup kemungkinan akan memicu inflasi menjauh dari tren inflasi 
jangka panjang. 
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Minggu lalu BI kembali menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 8,75 persen, setelah 
bulan lalu memutuskan untuk tetap mempertahankan pada level 9 persen. BI beralasan, 
penurunan bulan ini dimungkinkan karena hampir semua indikator makroekonomi dan 
prakiraan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2007 menunjukkan perbaikan. 

Pada tingkat 8,75 persen, BI Rate kian mendekati prime rate—bukan Fed Rate—di Amerika 
Serikat. Pada tingkat 9 persen saja, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sudah mulai tak diminati 
pemodal asing. Harus diingat pula bahwa porsi modal jangka pendek di dalam cadangan devisa 
kita cukup besar sehingga berpotensi memicu gejolak moneter baru. 

Kita harus bisa berangsur-angsur keluar dari belenggu yang kita ciptakan sendiri—
ketergantungan terhadap arus modal masuk jangka pendek—yang sepenuhnya dilakukan 
dengan penyesuaian suku bunga. 

Menurunkan inflasi inti 

Untuk itu, BI dituntut melaksanakan kewajiban utamanya, yakni menekan laju inflasi, khususnya 
inflasi inti, yang sepenuhnya merupakan fenomena moneter. BI jangan merepotkan diri pada 
urusan-urusan yang bukan menjadi kewajiban utamanya, seraya abai mengemban fungsi azalinya. 

Alangkah nyata dan besar maslahat yang akan dinikmati oleh perekonomian secara keseluruhan 
jika BI berhasil menurunkan inflasi inti ke tingkat yang mendekati rata-rata negara tetangga. 
Dalam beberapa tahun terakhir inflasi inti di Indonesia relatif sangat tinggi, 8,7 persen pada 
tahun 2006, dan sekitar 6 persen dalam beberapa bulan belakangan ini. 

Kita tak menuntut berlebihan agar BI bekerja tunggang langgang menurunkan inflasi inti menjadi 
di bawah 1 persen, seperti di China, atau sekitar 2 persen, seperti di Korea dan Thailand. 

Keberhasilan untuk menurunkan inflasi inti menjadi 4 persen saja akan memberikan maslahat 
sangat berarti bagi perekonomian secara keseluruhan. Laju pertumbuhan ekonomi niscaya akan 
terdongkrak, daya beli dan kesejahteraan masyarakat pun demikian. Belum lagi dampaknya 
terhadap penurunan beban anggaran sehingga pemerintah memiliki tambahan ruang gerak 
untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi rakyat miskin dan infrastruktur dasar. 

BI harus tegar menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk menurunkan BI Rate lebih lanjut. 
Persoalan investasi yang belum memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi jangan melulu 
ditumpahkan pada persoalan tingginya suku bunga. Apalagi suku bunga sekarang sudah lebih 
rendah dibandingkan dengan di masa sebelum krisis? 

Kini momentumnya untuk mengoreksi yang selama ini salah kaprah. BI bertanggung jawab 
memberikan sumbangan maksimal lewat kebijakan moneter murni. Persoalan-persoalan lain 
yang tak terkait langsung dengan fungsi kebanksentralan dalam waktu yang tak terlalu lama 
harus segera dialihkan kepada pemerintah. 

Tak sepantasnya BI terus bermanuver untuk tetap mempertahankan diri di dalam comfort 
zone di tengah penataan kelembagaan dan perubahan institusi (peraturan perundang-undangan) 
yang telah terjadi. Apalagi kalau BI melakukan politisasi yang terlalu jauh untuk 
mempertahankan kepentingannya sendiri. 

Faisal Basri 

Sumber: Kompas, 13 Mei 2007 
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Karut-marut Tata Niaga 

Sudah berminggu-minggu harga minyak goreng bertengger tinggi. Rapat telah berkali-
kali digelar. Presiden dan Wakil Presiden pun ikut turun tangan bergantian memimpin 
rapat. Sudah barang tentu sejumlah menteri telah berulang kali bertemu untuk 
melakukan koordinasi. 

Operasi pasar juga telah dilakukan. Namun, harga minyak goreng tak kunjung turun. 
Bahkan, di beberapa daerah masih saja terus merangkak naik. Menteri Perdagangan 
berdalih, penyebab harga belum juga turun walau telah dilakukan operasi pasar adalah 
penjual masih memegang stok lama dengan harga pembelian yang masih tinggi. 

Semula pemerintah tampaknya memandang kenaikan harga minyak goreng hanya 
bersifat sementara. Bertolak dari keyakinan ini, pemerintah merasa yakin harga 
minyak goreng akan cepat turun jika dilakukan operasi pasar. Pemerintah mungkin 
lupa bahwa minyak goreng berbeda dengan beras. Untuk kasus beras saja pemerintah 
banyak menghadapi kendala. Padahal, pemerintah punya Bulog sebagai instrumen 
stabilisasi pasar yang ditugaskan untuk membeli gabah dari petani, menjual ke 
masyarakat dengan harga lebih rendah dari harga pasar, dan mengimpor beras. 

Karena dalam kasus minyak goreng pemerintah tak punya perangkat langsung, maka 
pemerintah "menginjak kaki" para produsen minyak sawit mentah (crude palm 
oil/CPO). Mereka diimbau dengan setengah dipaksa untuk memasok CPO ke pabrik 
minyak goreng. Unsur pemaksaan tercermin dari "kewajiban" produsen untuk menjual 
CPO dengan harga di bawah harga internasional. 

Serba tak jelas 

Ketidakjelasan langkah pemerintah sejak awal sudah tampak tatkala meminta 
komitmen produsen CPO menambah pasokan ke pabrik minyak goreng secara 
sukarela. Tak tanggung-tanggung, Presiden dan Wapres sendiri yang meminta 
komitmen tersebut ketika bertatap muka langsung dengan para produsen. Sebagian 
produsen merealisasikan komitmennya, sedangkan sebagian yang lain, termasuk PT 
Perkebunan Nusantara, berkilah menunggu payung hukum. 

Karena tak berjalan sebagaimana diharapkan, pemerintah meningkatkan tekanan. Jika 
harga minyak goreng tak juga turun, pemerintah "mengancam" akan menaikkan 
pungutan ekspor (dalam istilah Undang- Undang Kepabeanan Tahun 2006 disebut 
Bea Keluar) atas CPO dan beberapa turunannya. Para produsen, termasuk petani kecil, 
tentu saja berketar-ketar karena kalau pungutan ekspor jadi dinaikkan, harga tandan 
buah segar (TBS) di dalam negeri serta-merta akan melorot. 

Untuk meredam rencana kenaikan pungutan ekspor, para petani mendukung rencana 
pemerintah mewajibkan produsen minyak sawit mentah dan produsen minyak goreng 
mengutamakan pasokan ke pasar domestik (domestic market obligation/ DMO) 
(Kompas, 30 Mei 2007, hal 18). Pejabat Departemen Pertanian mengatakan, transaksi 
DMO berdasarkan harga pasar. Kalau memang demikian, apa gunanya DMO? 
Bukankah kalau harga bebas bergerak sesuai dengan perkembangan harga di pasar 
internasional, para produsen dengan sukacita memasok berapa pun jumlah CPO 
ataupun minyak goreng yang diminta di pasar dalam negeri? 
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Struktur pasar 

Penanganan yang dilakukan secara gegabah akan menambah kisruh, tak hanya di 
pasar minyak goreng, tetapi juga terhadap pasar CPO dan turunannya. Dengan 
demikian, piuh atau distorsi yang terjadi menimbulkan biaya bagi perekonomian yang 
lebih besar ketimbang manfaat yang dipetik dari penurunan harga minyak goreng. 

Transaksi CPO pada umumnya terjadi di pasar berjangka (future market) sehingga 
harga yang terbentuk adalah harga untuk penyerahan kemudian, misalnya tiga bulan 
ke depan. Kebijakan pemerintah yang dilakukan secara mendadak sudah barang tentu 
mengganggu mekanisme ini. Bagi Indonesia yang menjual sebagian besar CPO ke 
pasar internasional, tentu saja perubahan mendadak akan lebih berdampak negatif 
ketimbang bagi Malaysia yang mengolah sebagian besar CPO mereka di dalam negeri. 

Muncul juga masalah di Indonesia karena ada dua kelompok pengusaha. Kelompok 
pertama adalah yang memiliki usaha terintegrasi dari kebun hingga minyak goreng 
dan produk-produk turunan lainnya. Kelompok ini tentu saja tanpa harus dipaksa 
akan mengalokasikan CPO sebanyak yang mereka butuhkan untuk memproduksi 
minyak goreng sesuai dengan permintaan pasar. Namun, wajar jika mereka 
menurunkan produksi minyak goreng seandainya mereka dipaksa menjual lebih 
rendah daripada harga pasar. Mereka akan lebih senang mengekspor CPO jika 
menghasilkan laba yang jauh lebih besar ketimbang mengolahnya menjadi minyak 
goreng. Kelompok ini tak bisa dijerat karena hampir bisa dipastikan memenuhi DMO 
sebesar 15 persen dari total CPO yang dihasilkan. 

Kelompok pengusaha kedua adalah yang lebih menonjol sebagai pedagang. Mereka 
menghasilkan TBS yang sedikit atau jauh lebih kecil ketimbang CPO dan produk-
produk turunannya. Kelompok kedua inilah yang menguasai ekspor CPO dan turunan 
sawit. Tiga perusahaan di kelompok ini pada triwulan keempat 2006 menguasai 62 
persen ekspor CPO dan produk- produk turunan sawit lainnya. Peran ketiga 
perusahaan ini terus naik dan mencapai 65 persen pada triwulan pertama 2007. 
Adalah wajar bagi pengusaha kelompok kedua untuk menolak secara halus penerapan 
DMO, apalagi kalau harga yang diberlakukan lebih rendah daripada harga 
internasional atau harga ekspor. Jenis pengusaha ini juga sangat senang apabila 
pemerintah menaikkan pungutan ekspor. 

Belajar dari minyak goreng 

Penanganan terhadap minyak goreng hanyalah salah satu contoh dari sejumlah 
tindakan pemerintah yang lebih bersifat reaktif ketimbang menyelesaikan akar 
masalah. Kebijakan yang tambal sulam tak hanya memperluas masalah, melainkan 
juga menimbulkan preseden buruk dan ketakpastian bagi pelaku usaha. Di tengah 
ketakpastian dan ketiadaan aturan yang jelas, para petualang mengambil kesempatan 
untuk meraup keuntungan. 

Model penanganan minyak goreng yang tak sampai ke akar masalah akan 
menyebabkan persoalan timbul-tenggelam dan berulang-ulang. Tak hanya akan 
menimpa minyak goreng, tetapi juga komoditas-komoditas yang rentan terhadap 
gejolak eksternal, seperti gula, beras, gas, dan bahan bakar minyak. 

Bagaimana mungkin pemerintah menyelesaikan persoalan minyak goreng secara 
tuntas dengan cara-cara yang ad hoc jika harga CPO diprediksi akan terus naik selama 
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tahun 2007 ini. Bank Dunia memperkirakan harga CPO di pasar dunia tahun ini akan 
meningkat 12,9 persen. Komoditas pertanian yang juga diperkirakan harganya akan 
naik adalah minyak kelapa (15,3 persen) dan beras (5 persen). 

Sebaliknya, untuk gula diperkirakan akan turun cukup tajam sebesar 21,7 persen. 
Andaikan tak diantisipasi sejak dini, kemungkinan besar akan kembali menimbulkan 
gejolak yang diakibatkan oleh melebarnya disparitas harga gula di dalam negeri dan di 
luar negeri, apalagi seandainya muncul tuntutan di dalam negeri untuk menaikkan 
harga "pedoman" atas nama kepentingan petani. 

Kesemrawutan akan bertambah parah karena perlakuan terhadap industri gula oleh 
pemerintah tak lebih baik, kalau tak hendak dikatakan lebih parah, ketimbang minyak 
goreng. Di industri gula bercokol pula segelintir pengusaha yang memanfaatkan 
"kebodohan" pemerintah. Segelintir pengusaha yang menghasilkan gula rafinasi 
memperoleh perlindungan, jauh lebih besar ketimbang perlindungan bagi petani tebu. 

Akibatnya, ribuan industri makanan dan minuman harus membeli gula sebagai bahan 
baku dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sepatutnya, baik dari impor 
maupun dari produsen gula rafinasi di dalam negeri. Pemerintah tampaknya lebih 
membela segelintir pengusaha yang menyerap segelintir pekerja ketimbang petani 
tebu dan ribuan industri makanan dan minuman yang menyerap jutaan pekerja. 

Indonesia mungkin satu-satunya negara di dunia yang membedakan antara gula 
konsumsi dan gula rafinasi, padahal dalam kenyataan tak ada perbedaan tegas di 
antara keduanya. Gula rafinasi adalah juga gula yang kita konsumsi sehari-hari, 
bedanya hanya pada kadar keputihannya. 

Menjelang pemilu kelihatannya praktik-praktik pemburuan rente seperti contoh di 
atas akan semakin marak. Lalu, buat apa pemilu kalau ujung-ujungnya menambah 
kesengsaraan rakyat? 

 

Faisal Basri 

Sumber: Kompas, 3 Juni 2007 
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Paket Kebijakan dan UMKM 

Paket kebijakan terbaru yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 
2007 diumumkan tatkala pemerintah belum juga kunjung mampu menjawab 
persoalan kenaikan harga minyak goreng. Masalah lain yang terus menggantung 
tanpa kerangka penyelesaian yang menyeluruh dan tuntas adalah kasus lumpur 
Lapindo. 

Banyak pula kebijakan dan program, ataupun proyek yang telah dicanangkan, 
tetapi hingga kini terbengkalai. Pengadaan benih padi hibrida untuk meningkatkan 
produksi beras sebesar dua juta ton secara instan dan bibit untuk tanaman 
perkebunan, seperti karet, dan kelapa sawit. 

Kita pun tak tahu lagi nasib penanaman pohon jarak jutaan hektar untuk 
menghasilkan bahan bakar nabati. Berbagai peraturan yang sudah lama ditunggu-
tunggu, tetapi belum juga dikeluarkan, adalah peraturan presiden tentang 
pengaturan pasar modern dan pasar rakyat. 

Di tengah penantian panjang akan harapan terjadinya perbaikan nyata yang betul-
betul bisa dirasakan masyarakat dan dunia usaha dengan cepat, Inpres No 6/2007 
terasa hambar. Inpres ini juga tak bisa diharapkan terlalu banyak untuk mengobati 
perasaan fatigue, masyarakat, dunia usaha, dan mungkin juga jajaran birokrasi. 

Kalau benar bahwa dewasa ini yang tengah terjadi mengarah pada kondisi 
ketaktertataan (ungoverned), sudah barang tentu Inpres No 6/2007 tidak bisa 
dijadikan obat mujarab. Inpres ini akan menjadi hanya sebatas upaya mengatasi 
persoalan-persoalan kekinian. Tantangannya adalah bagaimana mengelola semua 
sumber daya yang kita miliki untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan 
jangka panjang yang menyejahterakan rakyat pada era dunia datar (the world is 
flat). 

Dalam situasi demikian, ada dua faktor kunci yang menjamin keberhasilan. 
Pertama, memacu daya saing nasional. Dalam arti, bukan sekadar membuat 
produk barang dan jasa bisa bersaing di pasar luar negeri dan domestik, tetapi juga 
bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja. 
Kedua, mengoptimalkan secara simultan peran pasar dan negara, bukan justru 
mendikotomikan atau mempertentangkan keduanya. 

Cakupannya lebih luas 

Akan tetapi, dengan segala kekurangannya, harus diakui bahwa Inpres No 6/2007 
lebih padat dan terukur dibandingkan dengan Inpres No 3/2006, terutama 
pencantuman sasaran pada setiap tindakan walau masih sangat bersifat kualitatif. 
Inpres No 6/2007 juga menunjukkan saling keterkaitan di antara empat unsur 
utama paket ini, yaitu iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan 
pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM). 
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Dalam kelompok kebijakan perbaikan iklim investasi terdapat dua sasaran 
kuantitatif yang cukup ambisius. Pertama, waktu proses pendirian perusahaan dan 
izin usaha menjadi maksimal 25 hari. Kedua, percepatan proses pelayanan 
perpajakan yang jauh lebih singkat dengan prosedur yang lebih ringkas. 

Selain itu, proses pengeluaran barang melalui jalur hijau menjadi rata-rata 30 
menit dan jalur merah menjadi rata-rata tiga hari. Timbul pertanyaan, mengapa 
digunakan istilah rata-rata, bukan maksimal seperti dalam proses pelayanan 
perpajakan. Bukankah penggunaan kata rata-rata mempersulit penilaian 
pencapaian? 

Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan Inpres No 3/2006, evaluasi atas 
pencapaian di bidang kepabeanan terkendala karena istilah yang multitafsir. 
Persoalan serupa tampaknya berpotensi muncul kembali karena dalam kondisi 
sekarang amat sulit untuk mencapai target tersebut, mengingat keterbatasan 
infrastruktur penunjang yang ada di pelabuhan. 

Di bidang reformasi sektor keuangan, titik berat diarahkan untuk mengoptimalkan 
mobilisasi semua potensi sumber pendanaan domestik dengan meningkatkan 
efisiensi, serta memperkuat tata kelola yang baik, dan jaring pengaman sektor 
keuangan. Hasilnya tidak bisa dicapai dalam jangka pendek mengingat hampir 
semua rencana tindak baru sebatas penyusunan konsep umum dan kerangka 
regulasi. 

Dengan penguatan fondasi sektor keuangan dan diversifikasi sumber pendanaan, 
diharapkan dalam jangka menengah struktur industri keuangan akan lebih 
tangguh. Dengan demikian, tak lagi terlalu bergantung pada perbankan 
konvensional. Serupa dengan paket kebijakan di bidang keuangan, paket 
percepatan pembangunan infrastruktur pun sarat dengan agenda penguatan 
kelembagaan. 

Hal ini sangat penting agar proyek-proyek infrastruktur tak lagi jadi sasaran 
"bancakan" kelompok-kelompok kepentingan, pada gilirannya membuat marak 
kembali praktik ekonomi biaya tinggi. Pembangunan infrastruktur yang sehat dan 
efisien menjadi salah satu penopang kesinambungan pertumbuhan ekonomi 
jangka panjang. 

Kita patut prihatin, sejauh ini belanja untuk pembangunan infrastruktur di 
Indonesia sangat rendah dengan kecenderungan yang menurun. Tahun 1998 porsi 
belanja untuk pembangunan infrastruktur sebesar 3,1 persen dari produk domestik 
bruto dan turun menjadi 2,7 persen tahun 2003. 

Bandingkan dengan China untuk periode yang sama yang melonjak dari 2,6 persen 
menjadi 7,3 persen, Vietnam dari 9,8 persen menjadi 9,9 persen, dan Thailand dari 
5,3 persen menjadi 15,4 persen (Bank Dunia, An East Asian Renaissance, 2007). 

Kemerosotan ini ditengarai merupakan salah satu penyebab terpenting dari 
kemerosotan daya saing perekonomian Indonesia pascakrisis. Oleh karena itu, 
pada era dunia datar sumber daya saing bergeser dari biaya variabel ke biaya tetap. 
Unsur kedua ini sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang andal dan 
efisien. 
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UMKM dan amanat konstitusi 

Selama ini sudah banyak produk undang-undang dan kebijakan pemerintah untuk 
memajukan UMKM. Paket kebijakan baru masih berkutat pada persoalan sumber 
pembiayaan, penjaminan kredit, akses pasar, peningkatan sumber daya manusia, 
dan kerangka regulasi. Dalam konteks regulasi hanya termaktub dua tindakan, 
yakni insentif perpajakan dan RUU tentang UMKM. 

Banyak kalangan makin meyakini bahwa yang lebih mendesak untuk memajukan 
UMKM ialah menjamin mereka terlepas dari praktik-praktik yang merugikan 
karena posisi tawarnya yang lemah. Bagaimana bisa memenuhi hak ekonomi 
mereka sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara. Di antaranya 
perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan perlakuan dari pelaku-
pelaku usaha besar yang tidak patut. 

Apa yang baru dari Inpres No 6/2007? 

Tampaknya pemerintah terobsesi pemikiran Hernando de Soto tentang nestapa 
pelaku ekonomi kecil yang sebenarnya memiliki kekayaan atau aset, tetapi tak bisa 
mendayagunakannya sebagai penopang modal usaha. Untuk menerabas rintangan 
ini, pemerintah akan memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM, antara 
lain mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi UMKM. 

Apabila dilihat dari penetapan target sertifikasi tanah UMKM sebanyak 23.240 
untuk tahun 2007, tampaknya tak akan banyak berarti, apalagi yang menjadi 
sasaran diperkirakan terbatas pada UMKM tertentu yang berada di kota saja. 

Sepatutnya yang menjadi sasaran utama program sertifikasi tanah adalah puluhan 
juta petani dan perkebunan rakyat. Namun bukan dengan cara sebagaimana 
dianjurkan De Soto dan Bank Dunia, melainkan dengan model sertifikasi kolektif 
tanpa membuat kepemilikan individu hilang. Dengan model ini kita membangun 
kekuatan ekonomi rakyat secara nyata. Rakyatlah yang dipacu untuk 
mengakumulasi kekayaan dan modal, bukan kekuatan kapitalis semata. 

Yang tak kalah mendesak ialah mencabut segala bentuk kebijakan pemerintah 
yang justru merugikan usaha rakyat. Misalnya pemberlakuan kenaikan bea keluar 
(pungutan ekspor) CPO dari 1,5 persen menjadi 6,5 persen tanpa ada rencana 
menyisihkan sebagian dana yang didapat pemerintah dari kebijakan itu untuk 
petani rakyat. 

Pembukaan UUD 1945 dan para pendiri Republik secara tegas mengamanatkan 
terbentuknya perekonomian pasar sosial, yang mengacu pada kesejahteraan yang 
merata ke seluruh rakyatnya. Bukan kesejahteraan orang per orang atau 
didominasi kaum kapitalis. 

 

Faisal Basri 

Sumber: KOMPAS, 18 Juni 2007 
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Paradoks Ekonomi Asia 

Pertemuan Forum Ekonomi Dunia tentang Ekonomi Asia Timur di Singapura 
(24/06/2007) memunculkan secara eksplisit paradoks yang sebetulnya sudah 
sering diekspresikan oleh para ekonom, yakni selisih jalan antara pertumbuhan 
ekonomi dan kemiskinan (dan penyakit lainnya) di Asia (Kompas, 25/06/2007). 
Secara umum, pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia memang sangat 
mencengangkan dalam dua dekade terakhir ini, setidaknya bila kita merujuk 
kepada China, India, Korsel, Taiwan, Hongkong, Singapura, Thailand, Filipina, 
Malaysia, dan juga Indonesia. Namun, di sisi lain, penyebaran kemiskinan juga 
terus merayap di wilayah tersebut, nyaris tanpa bisa dicegah. Majalah Time (14 
Maret 2005) mengungkap sekurangnya terdapat 1,2 miliar penduduk dunia yang 
tergolong miskin absolut (extreme poverty), di mana wilayah Asia menyumbang 
paling besar, sementara benua Afrika mendonasikan proporsi terbanyak (separuh 
penduknya terperangkap dalam kemelaratan absolut). 

Informalisasi Ekonomi 

Laporan yang dilansir oleh Bank Indonesia dan IMF (2006) secara eksplisit 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia banyak ditopang oleh negara-
negara Asia (Timur). Misalnya, tahun 2007 ini diprediksi pertumbuhan ekonomi 
dunia sebesar 4,7%, di mana negara-negara maju tumbuh sekitar 2,8%. AS 
ekonominya diperkirakan tumbuh 3,3%, Jepang 2,1%, dan wilayah Eropa hanya 
1,9%. Sedangkan kawasan Asia diduga bakal tumbuh dengan angka yang cukup 
fantastis. China masih memimpin dengan pertumbuhan ekonomi 9%, India 7%, 
Indonesia berkisar 5,8-6,3%, Malaysia 5,8%, Thailand 5,4%, Korsel 4,5%, 
Hongkong 4,5%, dan Singapura 4,5%. Jadi, terlihat rata-rata pertumbuhan 
ekonomi negara Asia lebih tinggi ketimbang rata-rata pertumbuhan ekonomi 
dunia. Melihat data-data tersebut memang tergambar dengan jelas bahwa kawasan 
Asia ekonominya sedang memasuki musim semi sehingga menjadi pemantik 
datangnya investasi (asing) di wilayah itu. 

Jika disimak secara saksama, sumber pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia 
setidaknya bisa dikelompokkan dalam tiga kategori. Pertama, pertumbuhan 
ekonomi yang ditopang oleh industri padat teknologi (menengah dan tinggi). Jenis 
pertumbuhan ini terjadi, misalnya, di India dan Korsel. Pada tahun 2006, industri 
teknologi informasi India menyumbang pendapatan sekurangnya 36 miliar dolar 
AS terhadap perekonomian nasional. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang disokong 
oleh sentra ekonomi baru yang terkonsentrasi di zona tertentu, seperti yang 
dipraktikkan China. Sedihnya, pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan 
ketimpangan pertumbuhan antarkawasan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang 
dipandu oleh penanaman modal asing (PMA). Sifat PMA biasanya padat modal 
(teknologi), menguras input sumber daya alam (migas dan pertambangan), dan 
membawa lari keuntungan ekonomi yang diperoleh (repatriasi). Tipikal inilah yang 
terjadi di Indonesia 
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Di luar fakta-fakta itu, di kawasan Asia terdapat tendensi pendalaman 
informalisasi ekonomi, khususnya, akibat krisis ekonomi tahun 1997/1998. Krisis 
ekonomi menenggelamkan sebagian usaha formal di kawasan Asia, sehingga tidak 
hanya berdampak terhadap pemilik modal tetapi juga sebagian pekerja yang 
dikeluarkan perusahaan (PHK). Di Thailand, tahun 2002 sumbangan ekonomi 
informal terhadap pendapatan nasional (PDB) mencapai 52%, disusul Filipina 
43,4%, Bangladesh 35,6%, Malaysia 31,1%, Korsel 27,5%, India 23,1%, Indonesia 
19,4%, Vietnam 15,6%, serta India dan Singapura masing-masing 13,1% 
(Schneider, 2002). Di Indonesia, pada 2006 sumbangan ekonomi informal 
tersebut kian membengkak, setidaknya dilihat dari penyerapan tenaga kerja. 
Sektor ini pada 2006 menyerap sekitar 70% dari total tenaga kerja di Indonesia. 
Jadi, informalisasi ekonomi di wilayah Asia berjalan bersamaan dengan dasawarsa 
pertumbuhan ekonomi (sebuah paradoks yang memilukan). 

Kebijakan dan Kelembagaan 

Secara empiris, terdapat dua soal penting yang menyebabkan penurunan kualitas 
pertumbuhan ekonomi di Asia. Pertama, formulasi kebijakan ekonomi yang buruk, 
di mana sebagian bisa ditunjukkan dari orientasi kepada pencapaian pertumbuhan 
ekonomi semata tanpa mencermati efek yang bakal ditimbulkan. Pembukaan akses 
pasar yang sedemikian cepat dan insentif yang berlebihan terhadap investasi asing 
(berteknologi tinggi) menjadi katarsis terpenting dari masalah ini. Pembukaan 
akses pasar yang tidak selektif bukan hanya menenggelamkan sektor industri 
domestik, tetapi juga merontokkan sektor primer (pertanian). Kedua, kelembagaan 
ekonomi yang kurang kredibel dan nyaris tanpa kepastian. Pemicunya, birokrasi 
dan lembaga penegak hukum sebagai pilar terpenting untuk 
mengimplementasikan kelembagaan (regulasi) menjadi titik terlemah. Kasus 
pengurusan izin usaha yang berbelit dan mahal hanya sebagian kecil bukti, padahal 
faktor inilah yang memelaratkan ekonomi Peru (de Soto, 2000). 

Konfigurasi ekonomi Asia tersebut sebangun dengan yang terjadi di Indonesia. 
Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan justru bergandengan 
tangan dengan pertumbuhan ekonomi. Lihat saja, distribusi pendapatan Indonesia 
dari 2002-2005 bertendensi kian memburuk, khususnya bila diukur dari Rasio 
Gini (RG). Tahun 2002 RG hanya 0,29, kemudian menjadi 0,32 (2003), 0,34 
(2004), dan 0,35 (2005) [BPS, 2006]. Paradoks ekonomi Asia menjadi pelajaran 
yang bagus, bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi dengan kualitas kebijakan 
dan kelembagaan justru menjadi benih yang menyemaikan patologi akut tersebut 
(kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan). Jika fakta empiris itu tidak segera 
membuat siuman para ekonom dan pengambil kebijakan untuk memutar haluan 
model/kebijakan pembangunan ekonomi, maka proses pembusukan ekonomi akan 
semakin cepat. Indonesia, tanpa kecuali, rasanya juga tunduk pada diktum ini. 

 

Ahmad Erani Yustika, dosen Departemen Ilmu Ekonomi Unibraw 

Sumber: KOMPAS, 4 Juli 2007 
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Pelapukan Struktur Ekonomi 

Struktur ekonomi yang kokoh sekurangnya ditopang oleh dua pondasi yang kuat. 
Pertama, pada level mikro, relasi antarpelaku ekonomi berpadu padan dalam 
interaksi yang sejajar sehingga nisbah ekonomi dibagi secara proporsional sesuai 
dengan pengorbanan yang dipikul. Apabila pelaku ekonomi yang memikul ongkos 
terbesar mendapatkan nisbah yang paling kecil, maka berarti menandakan 
terbentuknya struktur ekonomi yang tidak sehat. Kedua, pada level makro, sektor 
ekonomi yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi yang dapat 
diperjualbelikan (sektor riil/tradeable sector) seyogyanya menjadi lokomotif 
pergerakan kegiatan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi lebih banyak disokong 
oleh sektor ekonomi yang tidak menghasilkan pertambahan produksi yang dapat 
diperdagangkan, maka struktur ekonomi itu juga sudah lapuk. Celakanya, kerap 
kali kinerja ekonomi yang mengkilap tidak selalu beralas dari struktur ekonomi 
yang liat. 

Kesepakatan yang Mematikan 

Sistem ekonomi pasar dianggap superior karena diandaikan memiliki mekanisme 
yang komplet untuk memfasilitasi kesepakatan (arrangements) antarpelaku 
ekonomi, baik dalam konteks kompetisi (competition) maupun kerjasama (co-
operation). Tetapi, kesepakatan yang dibuat berdasarkan tata kerja mekanisme 
pasar tersebut abai dalam hal identifikasi kekuatan antarpelaku ekonomi. 
Kesepakatan yang terjadi di antara para pelaku ekonomi yang memiliki posisi 
tawar sepadan tentu akan menghasilkan kontrak yang ideal. Sebaliknya, 
kesepakatan yang berdiri di atas ketidakseimbangan kekuatan antarpelaku 
ekonomi dipastikan menghasilkan kontrak yang pincang. Di sinilah persoalan pada 
level mikro ini bermula, sebab dalam realitasnya pertemuan antarpelaku ekonomi 
itu lebih banyak berlangsung dalam situasi kekuasaan antarpelaku yang timpang. 
Implikasinya, seluruh pergerakan kegiatan ekonomi terkonsentrasi kepada pelaku 
ekonomi yang kuat. 

Situasi itulah yang menjadi potret ekonomi Indonesia, di mana asimetri 
kesepakatan meluas dalam setiap kegiatan ekonomi sehari-hari. Di sektor 
pertanian, petani yang menghasilkan produksi bahan mentah selalu dalam posisi 
marjinal berhadapan dengan tengkulak, rentenir, agen, pedagang, perusahaan 
pengolah, dan yang lainnya. Di sektor industri, pelaku ekonomi yang menyediakan 
input (misalnya usaha kecil) bagi perusahaan manufaktur selalu tergelincir dalam 
skema kontrak yang mematikan. Di sektor jasa, aktor sektor informal sering harus 
minggir karena lahannya hendak disedekahkan kepada usaha perdagangan skala 
besar. Itulah yang menjadi sebab nilai tukar petani (NTP) sulit untuk melonjak, 
pelaku usaha mikro/kecil sukar ”naik kelas”, dan aktor sektor informal tidak bisa 
melakukan mobilitas vertikal. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai 
hanyalah pantulan bagi pelaku ekonomi di sektor hilir, entah itu pedagang, 
industri pengolah, atau sektor formal. 

Prinsip Nilai Tambah 
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Perangkap yang sering menjebak para pengelola negara adalah kesilapannya 
mengejar nilai akhir kegiatan/transaksi ekonomi dengan mengabaikan prinsip 
nilai tambah. Secara teoritis, jika proses nilai tambah menjadi penopang aktivitas 
ekonomi, maka nilai akhir dari kegiatan ekonomi tersebut berpotensi besar. Tapi, 
dalam banyak hal hasil yang besar dari aktivitas ekonomi bisa dicapai tanpa 
bersandarkan kaidah nilai tambah. Misalnya, pemanfaatan lahan pertanian bagi 
kegiatan pemukiman (real estate) pasti akan menghasilkan nilai akhir ekonomi 
yang lebih besar, setidaknya dalam jangka pendek. Lainnya, sektor keuangan yang 
memetik laba dari permainan valuta asing atau transaksi derivatif menjanjikan 
hasil yang lebih banyak ketimbang meraup profit dari penyaluran kredit ke sektor 
industri/pertanian. Kedua contoh itu merupakan sampel dari fakta perolehan hasil 
akhir kegiatan ekonomi (yang besar) dengan mengabaikan prinsip nilai tambah. 

Jebakan itulah yang diamalkan penyelenggara negara yang memegang portofolio 
ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi di sektor tradeable kian mengkerut dari 
waktu ke waktu dibandingkan pertumbuhan ekonomi di sektor non-tradeable. 
Tingkat pertumbuhan sektor pertanian, industri, dan pertambangan (tradeable 
sector) semakin tertinggal daripada sektor telekomunikasi, perdagangan, hotel dan 
restoran, keuangan, dan jasa (non-tradeable), sehingga ketimpangan tingkat 
pertumbuhan di antara kedua sektor itu kian menganga. Pola pembangunan 
ekonomi seperti ini tentu menimbulkan banyak komplikasi persoalan, seperti laju 
penyerapan tenaga kerja yang lambat, munculnya fenomena informalisasi 
ekonomi, keterkaitan antarsektor ekonomi yang lemah, dan intensitas disparitas 
pendapatan yang semakin meningkat. Ironinya, seluruh persoalan ekonomi 
multikompleks itu terjadi di Indonesia di tengah perolehan pertumbuhan ekonomi 
yang bagus. 

Menghadapi dua struktur ekonomi (level mikro dan makro) yang rapuh itu tentu 
dibutuhkan seperangkat kebijakan yang kredibel. Pada level mikro, kesepakatan 
antarpelaku ekonomi tidak boleh dibiarkan berjalan hanya melalui instrumen 
pasar, khususnya dalam kegiatan ekonomi yang diidentifikasi terdapat asimetri 
kekuatan antarpelaku ekonomi. Kebijakan semacam penetapan harga pokok/dasar 
dan penentuan upah minimum sebaiknya diperluas ke sektor atau kegiatan 
ekonomi yang para pelakunya berada dalam posisi tidak setara. Pada level makro, 
afirmasi kebijakan harus diorientasikan kepada aktivitas ekonomi yang bertujuan 
meningkatkan produksi dan nilai tambah. Seluruh aktivitas ekonomi diarahkan 
untuk menjalani proses tersebut, sehingga nilai akhir kegiatan ekonomi 
merupakan agregasi dari penciptaan produksi dan nilai tambah itu. Dengan jalan 
ini, kegiatan yang cuma berfokus kepada spekulasi dan menimbulkan buih 
ekonomi dapat diredam. 

 

Ahmad Erani Yustika,  

Kompas, 13 Januari 2009 
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Jebakan Investasi 

Pemerintah sejak 2010-2014 ini menargetkan investasi sebesar Rp 2.000 
triliun/tahun. Jumlah itu merupakan kebutuhan minimum agar perekonomian 
bisa dipacu sekitar 7% tiap tahun. Namun, di balik itu tidak pernah ditanyakan 
secara kritis, investasi sebanyak itu dialokasikan untuk sektor apa, di mana 
lokasinya, siapa pelakunya, insentifnya seperti apa, apa sasarannya, dan lain 
sebagainya. Akibat tidak jelasnya orientasi pembangunan dan investasi yang 
diselenggarakan itu, maka sebetulnya tanpa disadari investasi yang dilakukan 
selama ini justru banyak menimbulkan masalah ketimbang manfaat. Pemerintah 
menganggap pekerjaan selesai apabila target kuantitatif investasi telah dipenuhi 
dan besaran pertumbuhan ekonomi sudah dicapai. Padahal, di balik pencapaian 
tersebut sebetulnya meninggalkan banyak luka yang tidak pernah dicari obatnya 
selama ini. Akibatnya, sekian banyak penyakit ekonomi dan sosial justru muncul 
akibat investasi yang salah arah. 

Ketimpangan dan Kepemilikan 

Data yang jarang dilansir dan dibuka secara resmi menunjukkan, investasi yang 
terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir membuat kita miris. Pertama, 91,23% 
investasi berlokasi di Pulau Jawa, 6,79% di Sumatera, dan sisanya (2%) disebar ke 
daerah-daerah lain. Pola ini telah berjalan lama dan tidak ada tanda-tanda bakal 
berakhir. Kedua, sekitar 82% dari total investasi berbentuk penanaman modal 
asing (PMA) dan kurang dari 18% penanaman modal dalam negeri (PMDN). 
Ketimpangan ini kian memburuk dari tahun ke tahun, sebab pada 2000 kontribusi 
PMDN masih 32% dan PMA 68%. Ketiga, investasi di sektor sekunder sebesar 
78,15%, tersier 13,21%, dan 8,61% di sektor primer. Artinya, kegiatan investasi di 
Indonesia hanya menyantuni “kaum pedagang” dan bukan gerombolan produsen 
yang akan membantu kegiatan di industri (pengolahan) atau jasa. Itulah data-data 
yang mencemaskan berkenaan dengan investasi yang telah dijalankan selama ini. 

Dengan pola semacam itu menjadi tidak aneh apabila pembangunan ekonomi di 
Indonesia menjadi semakin timpang. Pembangunan infrastruktur (jalan tol, 
jembatan, listrik, pelabuhan, dan lain-lain) dikonsentrasikan di Pulau Jawa 
sehingga para investor memilih Jawa sebagai lokasi investasi. Implikasinya, 
kegiatan ekonomi terpusat di sini. Semua orang terbaik di daerah berduyun-duyun 
ke Jakarta (dan daerah sekitarnya) untuk menjemput kesempatan ekonomi. Di 
luar Jawa, yang tertinggal hanya warga “kelas dua” dengan tingkat pendidikan dan 
keterampilan yang terbatas. Mereka itu memperebutkan kue ekonomi yang kecil 
dengan imbalan yang terbatas pula. Situasi itu menyebabkan pembangunan di 
daerah tidak bisa diakselerasi. Sehingga, di daerah tidak hanya dikendalai oleh 
modal yang cekak dan investor yang enggan datang, tetapi juga keterbatasan 
kualitas manusia. Hasilnya, pembangunan kian tertinggal dibanding Pulau Jawa. 
Makna otonomi daerah pun menjadi menguap. 

Aspek lainnya, pemerintah menganggap remeh soal pemilik investasi. Pada 
umumnya, pemerintah berlindung di balik “dunia tanpa batas” untuk menutupi 
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ketidaksanggupan memfasilitasi dan menciptakan pelaku ekonomi domestik. 
Lebih dari itu, kuat terpatri dipikiran pengambil kebijakan bahwa “tidak penting 
warna kucingnya, yang prinsip bisa menangkap tikus”. Dengan kata lain, buat 
mereka tidak masalah investasi itu dalam bentuk PMA atau PMDN, yang pokok 
investasi itu bisa membuka lapangan kerja. Filosofi ini kelihatannya masuk akal, 
tapi menjadi bermasalah jika ditelan mentah-mental dalam konteks pengelolaan 
ekonomi nasional. Bayangkan, dari dulu semua negara berjuang untuk menguasai 
sumber daya ekonomi (dengan cara apapun) karena mereka sadar dengan 
penguasaan sumber daya ekonomi itu nisbah terbesar kesejahteraan akan jatuh ke 
tangannya. Jadi, kalau sumber daya ekonomi yang dimiliki justru kita berikan ke 
negara (orang) lain, maka sama halnya dengan menyerahkan kesejahteraan kepada 
pihak lain tersebut. 

Investasi dan Konstruksi Kesejahteraan 

Dengan deskripsi dan pijakan semacam itu, maka sebetulnya situasi investasi ini 
sudah sangat mencemaskan. Paling tidak terdapat tiga level investasi penting yang 
perlu kita selamatkan.Pertama, investasi sebagian besar harus diarahkan ke sektor 
primer (pertanian) dan sekunder (industri pengolahan). Kedua sektor itu dijadikan 
satu paket sehingga pertumbuhan satu sektor akan memicu perkembangan sektor 
lainnya. Jika ini dilakukan, bukan hanya penyerapan tenaga kerja yang didapat, 
tapi juga nilai tambah. Tentu saja, aspek lingkungan harus dipertimbangkan agar 
pembangunan itu dapat berkesinambungan. Kedua, investasi harus dijadikan 
instrumen pemerataan pembangunan (wilayah), dan bukan sebaliknya. 
Konsekuensinya, lokasi investasi harus disebar ke semua wilayah secara 
proporsional. Ketiga, penguatan investor domestik harus mulai dirintis. PMA 
harus ditempatkan sebagai pelengkap dan bukan sebagai sumber investasi utama. 
Sekian peta jalan seyogayanya perlu direntangkan untuk memperbesar partisipasi 
pelaku ekonomi domestik dalam melakukan investasi. 

Tentu saja untuk menuju ke arah sana perlu kebijakan teknis yang sangat banyak 
dan bakal melalui jalan yang terjal. Pemerintah tidak boleh lagi melihat investasi 
sebagai deretan angka-angka kuantitatif, misalnya nilai dan jumlah proyek yang 
disetujui atau direalisasi. Fokus kepada aspek kuantitatif tersebut terbukti lebih 
banyak menjebak bangsa ini ketimbangan membawa berkah. Seluruh kementerian 
(ekonomi) dan DPR  perlu membahas soal ini secara serius agar pembangunan 
nasional bisa diselamatkan. Investasi merupakan hulu ekonomi yang akan 
menentukan bagaimana konstruksi hilir kesejahteraan ekonomi. Jika hulu 
ekonomi terpusat pada wilayah, sektor, dan pemain tertentu, maka format 
kesejahteraan juga akan mengerucut ke alamat para pemain-pemain tersebut. 
Situasi memang sudah begitu rumit, tapi belum sama sekali terlambat. Semoga 
komitmen yang utuh dari pemerintah bisa menyelamatkan pembangunan negeri 
ini. 

Ahmad Erani Yustika,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya 

Sumber: KOMPAS, 6 Juli 2010 



 
Bab 5 Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 145 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Absurditas Ekonomi Nasional 

Pascareformasi ekonomi 1998 telah memunculkan kenyataan ganjil berikut: ekonomi nasional 
kerap kali dipuja oleh dunia luar (negeri) dan lembaga internasional, tapi miskin tepuk tangan 
dari publik di dalam negeri. Pemerintah sering mengutip penilaian pihak luar untuk melegitimasi 
prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan, sementara rakyat menyampaikan fakta yang dijumpai 
dan dialami sehari-hari untuk membalik segala klaim pemerintah. Apa yang aneh dari fenomena 
ini? Jawabannya mungkin terdapat dalam tarik-menarik indikator untuk mendefinisikan makna 
kemakmuran dan keberhasilan kinerja ekonomi itu sendiri. Pemerintah merasa cukup melihat 
kinerja ekonomi dari pertumbuhan ekonomi (yang disumbang dari sektor non-tradeable), 
gemuruh investasi (yang didorong oleh investasi asing), kepercayaan investor (asing) terhadap 
surat utang negara, rasio utang terhadap PDB yang kian kecil (meskipun APBN berdarah-
darah), dan beragam indikator sejenis lainnya. 

Paradoks Ekonomi Indonesia 

Sebaliknya, rakyat mengukur kemakmuran dan kinerja ekonomi dari perkara sepele yang 
dijumpai dan dialami tiap hari: harga pangan pokok, kesempatan pendidikan, keterjangkauan 
kesehatan, akses transportasi, partisipasi dalam pekerjaan yang layak, dan jaminan keamanan 
hidup. Pertarungan memilih indikator penentu kemakmuran dan kemajuan ekonomi itulah yang 
menjadi sumbu perbedaan cara pandang tersebut. Pemerintah dan negara (lembaga) asing 
melihat Indonesia sebagai kawasan yang begitu memesona (tentu lewat alat ukur mereka 
sendiri), sedangkan rakyat merasakan kehidupan makin pahit (sesuai dengan kenyataan hidup 
yang dirasakan). Angka pengangguran terbuka diberitakan terus-menerus turun, tapi rakyat 
dibiarkan berjuang mencari penghidupan di sektor informal (65% dari total angkatan kerja 
berada di sektor informal). Pola yang sama juga terjadi pada data kemiskinan. Di sini, 
sekurangnya, ada 4 paradoks pemantik pudarnya apresiasi rakyat terhadap kinerja ekonomi 
pemerintah. 

Pertama, kebutuhan negara untuk menyelenggarakan pelayanan dan jaminan sosial/publik makin 
besar, tapi negara terus-menerus dijepit untuk menjual aset ekonomi yang dimilikinya (via 
privatisasi). Akibatnya, negara tergopoh menyantuni pelayanan publik dasar akibat jebakan 
privatisasi. Profit BUMN makin lama kian besar, tapi sebagian sahamnya tidak lagi dimiliki 
negara. Kekuasaan pemerintah untuk menafkahi kebutuhan masyarakat kecil juga meredup, 
misalnya memengaruhi bank (BUMN) untuk menyalurkan kredit ke sektor pertanian. 

Kedua, pertumbuhan ekonomi bisa dihela dengan relatif cepat pascareformasi ekonomi, bahkan 
pada 2011 bisa mencapai 6,5%, namun data ketimpangan pendapatan secara sadar 
disembunyikan. Bayangkan, Gini Rasio Indonesia pada 2007 dan 2010 mencapai rekor tertinggi 
selama ini: 0,38 (BPS, 2011). Rezim ini percaya liberalisasi akan menyehatkan persaingan 
ekonomi, tapi sambil melupakan aspek yang mendasar: menata terlebih dulu kekuatan ekonomi 
domestik secara sistematis! 

Ketiga, negara dipreteli sumber daya ekonomi dan otoritasnya sebagai regulator lewat 
privatisasi dan deregulasi, namun ketika korporasi ambruk (entah oleh krisis ataupun kejahatan 
yang dilakukan) negara diminta untuk menyelamatkannya. Inilah absurditas paripurna itu! Krisis 
ekonomi 1997/1998 menjadi babak baru kisah ini, ketika negara harus mengeluarkan lebih dari 
Rp 600 triliun untuk mengongkosi (bailout) perusahaan dan perbankan yang bangkrut, 
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diteruskan lagi kasus Bank Century. Paradoks yang terakhir adalah ilusi modernisasi lewat 
proyek industrialisasi. 

Transformasi ekonomi telah berjalan sejak dekade 1980-an, yang menggeser peran sektor 
pertanian setahap demi setahap, digantikan dengan sektor industri dan jasa. Tapi, seperti halnya 
proses liberalisasi, transformasi ekonomi melangkah di atas kealpaan-kealpaan yang kasat mata: 
keterampilan dan pendidikan tenaga kerja yang keropos, praktik mafia ekonomi yang 
menjamur, dan ekonomi berpijak pada kaki yang rapuh. 

Mendamaikan Tegangan 

Paparan di atas menjelaskan bahwa bila pemerintah berharap kinerjanya mendapat simpati dari 
rakyat (bukan hanya dari pihak luar), maka mengajukan pilihan-pilihan kebijakan yang tidak 
terjebak dalam situasi saling meniadakan (trade-off) merupakan keniscayaan yang harus segera 
dilakukan. 

Pertama, memisahkan tanggung jawab sosial negara dan melepas kewenangan negara untuk 
mengelola sumber daya ekonomi merupakan sesat pikir yang tidak boleh diamini. Konstitusi 
memberi amanat kepada tiga bidang penting yang wajib dikuasai negara: hajat hidup orang 
banyak, sektor strategis, dan sumber daya alam. Di luar itu, seluruh kegiatan ekonomi 
diserahkan kepada privat. Jadi, sama sekali tidak ada benturan antara kebebasan ekonomi 
individu dengan pengelolaan sebagian sumber daya ekonomi oleh negara. 

Kedua, memagari kekebasan ekonomi (liberalisasi) disatu sisi dan penataan aset ekonomi di sisi 
lain merupakan paket kebijakan yang tidak bisa ditunda. Dalam 5 tahun terakhir terdapat 
tendensi yang makin kuat, percepatan pertumbuhan ekspor makin tertatih menghadapi 
pertumbuhan impor, sehingga surplus perdagangan makin mengecil. Pada 2006 saat nilai ekspor 
menembus US$ 100,6 miliar, surplus perdagangan mencapai US$ 44 miliar. Namun, pada 2010, 
ketika nilai ekspor US$ 168 miliar, surplus perdagangan justru merosot tinggal US$ 22 miliar 
(BPS, 2011). Berikutnya, konsentrasi aset ekonomi, seperti modal dan tanah, yang menumpuk 
pada segelintir individu/korporasi membuat ketimpangan makin sulit dinalar. Jadi, agenda 
reforma agraria bukan hanya kebutuhan, tapi keniscayaan. Data Perkumpulan Prakarsa (2011), 
diolah dari The New York Times (2011) dan Forbes (2010), menginformasikan 40 orang paling 
kaya di Indonesia memiliki aset setara 10,3% dari PDB! Angka ini bahkan lebih parah dari AS, 
Inggris, dan Jepang. 

Ketiga, membangun kerangka pikir yang jelas dan logis. Jika peran negara dalam perekonomian 
relatif eksesif, maka pemerintah boleh bertanggung jawab atas sebagian kebangkrutan ekonomi, 
termasuk yang dialami sektor privat. Sebaliknya, jika negara diminta turun panggung dalam 
percaturan ekonomi, maka tidak ada alasan pemerintah harus menanggung kejatuhan korporasi 
swasta. Jika model abu-abu yang dipilih, maka pemerintah selalu menjadi bandar saat pelaku 
ekonomi sekarat. Untungnya, negara memiliki konstitusi yang memberi panduan terang soal ini. 
Terakhir, modernisasi ekonomi boleh saja menyundul langit, tapi keberadaannya tetap harus 
menjejak aktivitas ekonomi yang membumi. Bayangkan absurditas ini: 53% garam, 60% kedelai, 
30% daging, dan 70% susu harus diimpor. Akibatnya, meskipun rata-rata inflasi dalam 5 tahun 
terakhir (2005-2010) dapat ditekan cukup rendah, namun harga beras naik 120%, kedelai 85%, 
telor 100%, cabai 120%, daging 90%, dan jagung 700%! Inilah inflasi riil yang dibayar oleh 
masyarakat. Jadi, bagaimana mungkin mereka memberikan tepuk tangan? 

Ahmad Erani Yustika, KOMPAS, 18 Januari 2012 
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Paradoks Ekonomi Asia 

Pertemuan Forum Ekonomi Dunia tentang Ekonomi Asia Timur di Singapura 
(24/06/2007) memunculkan secara eksplisit paradoks yang sebetulnya sudah 
sering diekspresikan oleh para ekonom, yakni selisih jalan antara pertumbuhan 
ekonomi dan kemiskinan (dan penyakit lainnya) di Asia (Kompas, 25/06/2007). 
Secara umum, pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia memang sangat 
mencengangkan dalam dua dekade terakhir ini, setidaknya bila kita merujuk 
kepada China, India, Korsel, Taiwan, Hongkong, Singapura, Thailand, Filipina, 
Malaysia, dan juga Indonesia. Namun, di sisi lain, penyebaran kemiskinan juga 
terus merayap di wilayah tersebut, nyaris tanpa bisa dicegah. Majalah Time (14 
Maret 2005) mengungkap sekurangnya terdapat 1,2 miliar penduduk dunia yang 
tergolong miskin absolut (extreme poverty), di mana wilayah Asia menyumbang 
paling besar, sementara benua Afrika mendonasikan proporsi terbanyak (separuh 
penduknya terperangkap dalam kemelaratan absolut). 

Informalisasi Ekonomi 

Laporan yang dilansir oleh Bank Indonesia dan IMF (2006) secara eksplisit 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia banyak ditopang oleh negara-
negara Asia (Timur). Misalnya, tahun 2007 ini diprediksi pertumbuhan ekonomi 
dunia sebesar 4,7%, di mana negara-negara maju tumbuh sekitar 2,8%. AS 
ekonominya diperkirakan tumbuh 3,3%, Jepang 2,1%, dan wilayah Eropa hanya 
1,9%. Sedangkan kawasan Asia diduga bakal tumbuh dengan angka yang cukup 
fantastis. China masih memimpin dengan pertumbuhan ekonomi 9%, India 7%, 
Indonesia berkisar 5,8-6,3%, Malaysia 5,8%, Thailand 5,4%, Korsel 4,5%, 
Hongkong 4,5%, dan Singapura 4,5%. Jadi, terlihat rata-rata pertumbuhan 
ekonomi negara Asia lebih tinggi ketimbang rata-rata pertumbuhan ekonomi 
dunia. Melihat data-data tersebut memang tergambar dengan jelas bahwa kawasan 
Asia ekonominya sedang memasuki musim semi sehingga menjadi pemantik 
datangnya investasi (asing) di wilayah itu. 

Jika disimak secara saksama, sumber pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia 
setidaknya bisa dikelompokkan dalam tiga kategori. Pertama, pertumbuhan 
ekonomi yang ditopang oleh industri padat teknologi (menengah dan tinggi). Jenis 
pertumbuhan ini terjadi, misalnya, di India dan Korsel. Pada tahun 2006, industri 
teknologi informasi India menyumbang pendapatan sekurangnya 36 miliar dolar 
AS terhadap perekonomian nasional. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang disokong 
oleh sentra ekonomi baru yang terkonsentrasi di zona tertentu, seperti yang 
dipraktikkan China. Sedihnya, pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan 
ketimpangan pertumbuhan antarkawasan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang 
dipandu oleh penanaman modal asing (PMA). Sifat PMA biasanya padat modal 
(teknologi), menguras input sumber daya alam (migas dan pertambangan), dan 
membawa lari keuntungan ekonomi yang diperoleh (repatriasi). Tipikal inilah yang 
terjadi di Indonesia 



 
Bab 5 Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 148 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Di luar fakta-fakta itu, di kawasan Asia terdapat tendensi pendalaman 
informalisasi ekonomi, khususnya, akibat krisis ekonomi tahun 1997/1998. Krisis 
ekonomi menenggelamkan sebagian usaha formal di kawasan Asia, sehingga tidak 
hanya berdampak terhadap pemilik modal tetapi juga sebagian pekerja yang 
dikeluarkan perusahaan (PHK). Di Thailand, tahun 2002 sumbangan ekonomi 
informal terhadap pendapatan nasional (PDB) mencapai 52%, disusul Filipina 
43,4%, Bangladesh 35,6%, Malaysia 31,1%, Korsel 27,5%, India 23,1%, Indonesia 
19,4%, Vietnam 15,6%, serta India dan Singapura masing-masing 13,1% 
(Schneider, 2002). Di Indonesia, pada 2006 sumbangan ekonomi informal 
tersebut kian membengkak, setidaknya dilihat dari penyerapan tenaga kerja. 
Sektor ini pada 2006 menyerap sekitar 70% dari total tenaga kerja di Indonesia. 
Jadi, informalisasi ekonomi di wilayah Asia berjalan bersamaan dengan dasawarsa 
pertumbuhan ekonomi (sebuah paradoks yang memilukan). 

Kebijakan dan Kelembagaan 

Secara empiris, terdapat dua soal penting yang menyebabkan penurunan kualitas 
pertumbuhan ekonomi di Asia. Pertama, formulasi kebijakan ekonomi yang buruk, 
di mana sebagian bisa ditunjukkan dari orientasi kepada pencapaian pertumbuhan 
ekonomi semata tanpa mencermati efek yang bakal ditimbulkan.  

Pembukaan akses pasar yang sedemikian cepat dan insentif yang berlebihan 
terhadap investasi asing (berteknologi tinggi) menjadi katarsis terpenting dari 
masalah ini. Pembukaan akses pasar yang tidak selektif bukan hanya 
menenggelamkan sektor industri domestik, tetapi juga merontokkan sektor primer 
(pertanian). Kedua, kelembagaan ekonomi yang kurang kredibel dan nyaris tanpa 
kepastian. Pemicunya, birokrasi dan lembaga penegak hukum sebagai pilar 
terpenting untuk mengimplementasikan kelembagaan (regulasi) menjadi titik 
terlemah. Kasus pengurusan izin usaha yang berbelit dan mahal hanya sebagian 
kecil bukti, padahal faktor inilah yang memelaratkan ekonomi Peru (de Soto, 
2000). 

Konfigurasi ekonomi Asia tersebut sebangun dengan yang terjadi di Indonesia. 
Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan justru bergandengan 
tangan dengan pertumbuhan ekonomi. Lihat saja, distribusi pendapatan Indonesia 
dari 2002-2005 bertendensi kian memburuk, khususnya bila diukur dari Rasio 
Gini (RG). Tahun 2002 RG hanya 0,29, kemudian menjadi 0,32 (2003), 0,34 
(2004), dan 0,35 (2005) [BPS, 2006]. Paradoks ekonomi Asia menjadi pelajaran 
yang bagus, bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi dengan kualitas kebijakan 
dan kelembagaan justru menjadi benih yang menyemaikan patologi akut tersebut 
(kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan). Jika fakta empiris itu tidak segera 
membuat siuman para ekonom dan pengambil kebijakan untuk memutar haluan 
model/kebijakan pembangunan ekonomi, maka proses pembusukan ekonomi akan 
semakin cepat. Indonesia, tanpa kecuali, rasanya juga tunduk pada diktum ini. 
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