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INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL 

Investasi  

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh 
perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor 
dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua 
faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna 
menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima 
faktor kemudahan dalam peizinan. 

Dari segi Penanaman Modal Asing, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan 
masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung 
masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan 
kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan 
otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan 
baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah. 

Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) 
untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah 
wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan 
dan ijin atas investasi langsung luar negeri. 

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai 
pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan 
sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Modal asing juga diharapkan secara langsung 
maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan 
dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran 
internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan 
secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia. 

Namun dari segi Penanaman Modal Dalam Negeri, Pemerintah mengeluarkan Ketentuan 
mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang 
Penanaman Modal. 

Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara 
Indonesia, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman 
modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi 
kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup 
dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha 
perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan 
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di 
Bidang Penanaman Modal. 

 



 
Investasi dan Penanaman Modal 236 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

a. Pengertian 

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam 
negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 

Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 
2005 tentang Penanaman Modal. Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh 
perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan 
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau 
jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis 
usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan 
kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan 
Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup 
dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. 

b. Latar Belakang PMDN 

� Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi 
kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan 
Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan 
cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, pemnbangunan dalam bidang produksi 
barang dan jasa  

� Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang 
mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia  

� Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swasta. 
Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia 
sendiri. Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing  

Penanaman modal (investment), penanaman uang aatau modal dalam suatu usaha 
dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana 
dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau 
memberikan hasil yang positif  

Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal 
untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal 
dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri Sedangkan yang dimaksud 
dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha 
Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara 
RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)  

Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada 
di Indonesia. Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan 
wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Misal: yang berkaitan dengan rahasia dan 
pertahanan Negara. PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh 
swasta nasional. Misal; perikanan, perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, 
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perdaganagan umum.  PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan 
modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi, perkebunan  

c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi PMDN 

− Potensi dan karakteristik suatu daerah  

− Budaya masyarakat  

− Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional  

− Peta politik daerah dan nasional  

− Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan 
peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan 
investasi  

d. Syarat-syarat PMDN 

− Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat 
Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung  

− Pelaku Investasi: Negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan 
atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia  

− Bidang usaha: semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori 
atau dirintis oleh pemerintah  

− Perizinan dan perpajakan: memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah. Antara lain: izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak 
khusus, dll  

− Batas waktu berusaha: merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing 
daerah  

− Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila 
jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. 
Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)  

e. Tata Cara PMDN 

− Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan 
PMDN melalui system pelayanan satu atap.  

− Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan 
system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan 
satu atap. 

− Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN 

− BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam 
rangka PMA dan PMDN 

− Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan 
PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenagan dari 
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha 
investasi ybs melalui pelayanan satu atap 
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− Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan 
pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM 
melalui system pelayanan satu atap; 

− Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi 
dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal 

− Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan 
fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada isntansi yang membidangi 
usaha penanaman modal 

f. PMDN Meningkat 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman modal 
dalam negeri selama Januari-September 2010 mencapai Rp38,5 triliun, naik Rp10,3 
triliun dibanding periode yang sama tahun 2009. Wakil Kepala BKPM Yus’an di Jakarta, 
Minggu (31/10), mengatakan, nilai realisasi investasi dalam negeri selama periode 
Januari-September 2010 juga lebih tinggi dibanding total realisasi penanaman modal 
dalam negeri selama tahun 2008 dan 2007. 

Menurut dia, nilai investasi dalam negeri selama tahun 2008 sekitar Rp20 triliun dan 
pada 2007 sebanyak Rp34,8 triliun. Menurut data BKPM, investasi dalam negeri pada 
sektor tanaman pangan dan perkebunan merupakan yang paling besar, mencakup 76 
proyek dengan nilai total Rp4,5 triliun, kemudian disusul investasi bidang transportasi, 
gudang dan telekomunikasi yang terdiri atas 13 proyek dengan nilai total Rp3,1 triliun. 

Sementara investasi dalam negeri pada sektor industri makanan terdiri atas 34 proyek 
dengan nilai Rp2,8 triliun; industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi meliputi 20 
proyek bernilai total Rp1,4 triliun; dan investasi pada sektor jasa lain berjumlah 33 
proyek bernilai total Rp1,1 triliun. 

Lokasi penanaman modal dalam negeri paling banyak berada di Kalimantan Tengah 
(Rp2,8 triliun dengan 23 proyek); DKI Jakarta (Rp2,5 triliun, 27 proyek); Jawa Barat 
(Rp1,9 triliun, 41 proyek); Kalimantan Timur (Rp1,8 triliun, 20 proyek) dan Jawa Timur 
(Rp1,8 triliun, 30 proyek).  

2. Penanaman Modal Asing (PMA) 

a) Pengertian 

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, 
membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur 
dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam 
Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan 
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan 
oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 
tahun 2007 tentang Penanaman Modal). 
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Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya 
jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan 
manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi 
negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk 
penyediaan lapangan kerja. 

b) Fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia 

1) Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan 
pertumbuhan ekonomi. 

2) Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural 
agar menjadi lebih baik lagi. 

3) Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan. 
4) Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi 

pengangguran. 
5) Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. 
6) Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. 
7) Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal. 

c) Tujuan Penanaman Modal Asing 

1) Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak 
lokal dan lain-lain. 

2) Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain 
3) Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih menguntungkan 
dan infrastruktur yang lebih baik. 

4) Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara 

d) Faktor yang Mempengaruhi Berkurangnya PMA 

1) Instabilitas Politik dan Keamanan. 
2) Banyaknya kasus demonstrasi/ pemogokkan di bidang ketenagakerjaan. 
3) Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi 

Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara 
pelaksanaan otonomi daerah. 

4) Kurangnya jaminan kepastian hukum. 
5) Lemahnya penegakkan hukum. 
6) Kurangnya jaminan/ perlindungan Investasi. 
7) Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakkan 
8) Masih maraknya praktek KKN 
9) Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan 

tidak berjalannya hukum secara efektif makin memerosotkan daya saing 
Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia. 

10) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia 
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e) Hal – Hal yang Perlu Dipertimbangkan dalam PMA 

1) Bagi Investor 

� Adanya kepastian hukum. 
� Fasilitas yang memudahkan transfer keuntungan ke negara asal. 
� Prospek rentabilitas, tak ada beban pajak yang berlebihan. 
� Adanya kemungkinan repatriasi modal (pengambilalihan modal oleh pemerintah pusat 

dan daerah) atau kompensasi lain apabila keadaan memaksa. 
� Adanya jaminan hukum yang mencegah kesewenang-wenangan. 

2) Bagi Penerima Investasi 

� Pihak penerima investasi harus sadar bahwa kondisi sosial, politik, ekonomi negaranya 
menjadi pusat perhatian investor. 

� Dicegah tindakan yang merugikan negara penerima investasi dalam segi ekonomis jangka 
panjang dan pendek. 

� Transfer teknologi dari para investor. 
� Pelaksanaan investasi langsung atau investasi tidak langsung betul-betul dilakukan dengan 

prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) dan terutama pembangunan bagi negara/ 
daerah penerima. 

f) Faktor Penarik Investor Asing 

� Transparansi pasar keuangan dalam informasi yang terpercaya yang mengalir dalam 
suatu aliran yang stabil. Tidak adanya transparansi selama proses investasi dapat sangat 
membatasi rentang perhatian para investor asing. 

� Pasar finansial yang terbuka harus dibebaskan dari kendali pemerintah langsung dan 
perdagangan bawah tangan (insider trading). 

� Adanya aturan hukum para ahli ekonomi yang telah disepakati. 
� Nilai tukar yang fleksibel. Sehingga memudahkan para investor untuk berinvestasi. 

g) Minat Investasi Asing Meningkat 

Berbagai negara termasuk Amerika Serikat telah menyatakan minatnya meningkatkan 
investasi di Indonesia. Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia kini mencakup 85 
persen dari total investasi di Indonesia, dan jumlah PMA ini berpotensi besar untuk terus 
tumbuh. Menko bidang Perekonomian Hatta Rajasa berpendapat Indonesia masih termasuk 
negara tujuan investasi baik dari investor lokal maupun asing. Dalam kesempatan sama, 
Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengungkapkan 
Amerika Serikat juga merupakan negara yang sangat berpotensi meningkatkan investasi di 
Indonesia. 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat hingga Januari-Juni 2010 minat 
investasi atau pendaftaran investasi penanaman modal asing (PMA) mencapai US$ 3,450 
miliar dengan jumlah proyek 885 proyek. BKPM juga mencatat investor yang sudah 
mengantongi izin prinsip untuk PMA sebanyak 142 proyek senilai US$ 5,176 miliar dengan 
125 proyek. Hingga Maret 2010 realisasi investasi di Indonesia mencapai 42 trilyun rupiah 
terdiri dari 574 proyek. Dari angka tersebut, PMA mencapai 36 trilyun rupiah dan investasi 
lokal mencapai 6 trilyun rupiah. 
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Strategi Dalam Menarik Penanaman Modal Asing (Investasi Asing) Untuk 
Pembangunan Ekonomi Di Indonesia 

Peran penanaman modal asing (FDI) dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara 
maju dan berkembang telah banyak diutarakan dalam literatur pembangunan ekonomi 
nasional dan pembangunan ekonomi daerah. Lalu lintas modal asing antar negara dan antar 
lokalitas di dunia tersebut akan berlalu-lalang mengikuti dinamika perkembangan 
perusahaan-perusahaan lintas nasional (MNC) dan perusahaan global (global firms) yang 
dipermudah dengan globalisasi dan temuan teknologi. Bersama-sama dengan investasi 
domestik dan investasi masyarakat, FDI masih merupakan pilihan stratejik untuk 
memanfaatkan momentum kebangkitan perekonomian Indonesia di masa datang. 

Trend Perkembangan FDI secara Global 

Permintaan konsumen dari negara-negara maju sampai saat ini telah menjadi sumber 
inisiatif terciptanya rekor arus FDI pada tahun 2005. 

Arus masuk meningkat dari 441,7 milyar dollar AS pada tahun 2003 menjadi 573,2 milyar 
dollar AS pada tahun 2005. Jumlah ini setara dengan 63,9% dari total arus masuk FDI dunia. 
Lambat laun dengan meningkatnya daya beli dan permintaan barang impor dari para 
konsumen di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti China, India, Vietnam, 
Thailand dan Indonesia, FDI mulai meningkat secara berangsur, mencapai 16,3% dari arus 
masuk FDI global pada tahun 2005. Kesempatan bisnis global yang semakin terbuka ini 
sayangnya masih didominasi oleh kehadiran perusahaan-perusahaan MNC tersebut. 

Perusahaan MNC merupakan satu perusahaan yang melakukan kegiatan produksi barang-
barang kebutuhan konsumen dan memasarkan produk maupun jasa terkait ke berbagai 
negara di penjuru dunia. Karena dorongan persaingan dan kemajuan teknologi maka 
perusahaan-perusahaan MNC ini akan lebih efisien melakukan hal-hal berikut ini: 

Pertama, berupaya mencari kebutuhan bahan baku dan penolong serta menempatkan 
lokasi pabrik di lokalitas-lokalitas antar benua yang dapat memberikan biaya produksi 
terendah. 

Kedua, menjual hasil produksi barang-barangnya melalui kegiatan produksi manufaktur 
perusahaan terkait (foreign manufacturing subsidiaries) di lokalitas-lokalitas antar benua 
dibandingkan dengan menempuh jalur kegiatan ekspor dari negara asalnya. 

Dalam menjalankan kedua strategi bisnis tersebut perusahaan MNC akan melakukan 
berbagai proses merger dan akuisisi, serta kerjasama dan aliansi bisnis dengan perusahaan-
perusahaan lokal di masing-masing negara yang mereka kunjungi. Tentunya strategi ini akan 
terlaksana dengan baik apabila segala potensi hambatan dan kendala dalam kegiatan 
manufaktur dan perdagangan perusahaan MNC tersebut di negara yang terkunjungi tidak 
terlalu menjadi masalah. Artinya, lokalitas atau negara tersebut dapat menjamin iklim 
investasi yang baik dan memberikan biaya perijinan, pengangkutan dan biaya-biaya lainnya 
yang terendah dibandingkan alternatif lokasi-lokasi di tempat lain. 

Diantara negara-negara di dunia, rupanya negara China telah berhasil menarik perhatian 
pimpinan puncak (CEO) dari perusahaan global dalam menempatkan kapital perusahaan-
perusahaan MNC, untuk tujuan perluasan kapasitas pabrik maupun investasi baru. Negara 
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China memang merupakan komunitas masyarakat yang terbesar penduduknya di dunia, 
sehingga merupakan target pasar bagi kehadiran FDI tersebut. Tetapi disamping itu negara 
ini telah memberikan daya tarik tersendiri, yang disebabkan faktor-faktor berikut ini: 

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan di atas 10% 

2. Liberalisasi kebijakan peraturan tentang modal asing. 

3. Memberikan kesempatan perusahaan asing melakukan kegiatan pembangunan 
prasarana infrastruktur. 

4. Kemungkinan FDI membeli asset perusahaan negara yang semakin terbuka. 

5. Iklim investasi dan pengurusan perijinan yang mudah, cepat dan murah 

6. Undang-Undang penanaman modal asing yang memberikan kelonggaran repatriasi 
modal maupun laba perusahaan serta jangka waktu perijinan investasi dan hak 
pengelolaan yang semakin diperpanjang. 

Akibat dari dijalankannya strategi liberalisasi dalam menarik penanaman modal asing ini 
negara China kemudian mengalami peningkatan yang pesat dalam menerima arus masuk 
FDI ke Asia. Pada tahun 2005 China berhasil menarik sekitar 22% dari arus masuk FDI ke 
negara berkembang. Kehadiran FDI secara umum telah memberikan manfaat bagi negara 
penerima dan mitra bisnis lokal di negara tersebut. Bahkan jika upaya ini disiasati dengan 
lebih baik dan pintar bukan tidak mungkin kehadiran FDI di Indonesia dapat memberikan 
manfaat dan dampak positif yang luas. 

Manfaat positif dari peningkatan FDI di berbagai negara berkembang telah dirasakan 
manfaatnya baik oleh negara, pengusaha dan konsumen dari negara penerima. Berikut ini 
beberapa pengaruh positif dari kehadiran FDI: 

• Menutup defisit neraca traksaksi berjalan secara lebih netral. Artinya dibandingkan 
dengan pinjaman asing dan portfolio invetsment asing maka FDI banyak terbukti 
telah menolong penutupan defisit neraca trasaksi berjalan dari negara berkembang 
dengan baik. 

• Memberikan efek multiplier positif pada peningkatan pertumbuhan kegiatan 
industri pasokan dan industri komponen. 

• Memberikan efek multiplier yang tinggi pada penyerapan tenaga kerja trampil 
(lulusan program pasca sarjana dan sarjana) dan tenaga ahli khusus. 

• Mempercepat proses transfer teknologi pada perusahaan mitra lokal dan 
perusahaan lokal yang terkait. 

• Mengurangi tingkat korupsi karena perusahaan MNC umumnya merupakan 
perusahaan yang go publik. Namun demikian kehadiran FDI dan perusahaan MNC 
dapat juga menyebabkan berbagai potensi kerugian, yang antara lain meliputi: 

• Produksi yang berlebihan di satu lokalitas dapat merusak kondisi lingkungan hidup. 

• Tekanan politik dan iklim investasi yang tidak menguntungkan dapat mendorong 
perusahaan MNC melakukan relokasi kegiatannya ke tempat lain. 
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• Dalam beberapa kasus karena ketidak-siapan sumber daya dan entrepreneur lokal 
untuk berpartisipasi, kehadiran MNC kurang memberikan efek distribusi yang 
positif. 

FDI di Indonesia 

Kehadiran penanaman modal asing di negara kita bukan merupakan sesuatu yang baru bagi 
negara dan masyarakat Indonesia. FDI sempat menjadi primadona dalam mitra 
pembangunan saat negara kita melaju pada tingkat percepatan pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi di atas 7% per tahunnya — saat sebelum krisis perekonomian terjadi. Bersama-sama 
dengan investasi masyarakat dan PMDN, penanaman modal secara keseluruhan telah 
tumbuh rata-rata sekitar 10,% per tahun pada periode 1991-1996 dengan kontribusi 
hampir mencapai 30 % terhadap Produk Domestik Bruto. 

Kinerja penanaman modal yang kurang baik sejak 1996 menyebabkan lambannya proses 
pemulihan ekonomi negara kita beberapa tahun setelah krisis. Beberapa tantangan yang 
dihadapi untuk memberdayakan penanaman modal telah juga diakui oleh Pemerintah dalam 
Laporan buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Kendala dan 
tantangan tersebut antara lain: 

1) Persaingan kebijakan investasi yang dilakukan oleh negara pesaing seperti China, 
Vietnam, Thailand dan Malaysia. 

2) Masih rendahnya kepastian hukum, karena berlarutnya RUU Penanaman Modal. 
3) Lemahnya insentif investasi. 
4) Kualitas SDM yang rendah dan terbatasnya infrastruktur. 
5) Tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari PMA. 
6) Masih tingginya biaya ekonomi, karena tingginya kasus korupsi, keamanan dan penyalah 

gunaan wewenang 
7) Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah. 
8) Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi. 

Tantangan dan kendala di atas lamban laun mulai dapat diatasi oleh Pemerintah pada 
beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah bertekad dalam program pembangunan yang 
sedang berjalan untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat. Restrukturisasi lembaga 
pemerintahan segera dilakukan dengan menuntaskan sinkronisasi peraturan antar sektor 
dan antar pusat dan daerah. Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhanan, 
kepabeanan dan administrasi ekspor-impor telah menjadi prioritas penanganan oleh 
Instansi Pemerintah terkait. Pemangkasan prosedur perijinanpun telah dilakukan, sekaligus 
dengan dikeluarkannya berbagai paket insentif investasi pada tahun 2006 ini. 

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah ini membuahkan hasil dalam peningkatan kehadiran 
FDI di Indonesia. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir misalnya, realisasi investasi asing 
di Indonesia secara kumulatif telah mencapai nilai 18,0 miliar dollar AS, atau meningkat 
sekitar 50 % dibandingkan periode tahun 2000-2003. Bidang investasi menonjol yang yang 
digeluti oleh perusahaan PMA antara lain kegiatan-kegiatan pada industri logam dan mesin; 
percetakan; kendaraan bermotor; tekstil; perdagangan dan perkebunan. 
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Strategi Manajerial Yang perlu Dibangun 

Untuk mendorong lebih lanjut peningkatan investasi penanaman modal di Indonesia, 
perlu diciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih menarik. Singkat kata, iklim 
investasi yang positif dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya berkesinambungan yang 
dilakukan oleh para birokrat dan para pelaku ekonomi di lokalitas-lokalitas tempat 
investasi dalam hal-hal berikut ini: 

• Memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan pada tingkat pusat dan 
daerah serta menghasilkan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan 
penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan pada biaya 
produksi usaha. 

• Memelihara keamanan dari potensi gangguan kriminalitas oleh oknum 
masyarakat terhadap aset-aset berharga perusahaan, terhadap jalur distribusi 
barang dan gudang serta pada tempat-tempat penyimpanan barang jadi maupun 
setengah jadi. 

• Memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan 
pada para investor, meliputi perijinan investasi, imigrasi, kepabeanan, perpajakan 
dan pertahanan wilayah. 

• Memberikan secara selektif rangkaian paket insentif investasi yang bersaing. 

• Menjaga kondisi iklim ketenagakerjaan yang menunjang kegiatan usaha secara 
berkelanjutan. 

Bagi kepentingan para penanam modal asing maka selain iklim investasi tersebut, 
kehadirannya masih perlu didukung oleh adanya ketentuan-ketentuan dan perlakuan 
yang tidak diskriminatif, yang diberikan pada para pengusaha lokal atau domestik dalam 
arena memperebutkan pangsa pasar. Sudah selayaknya jika para pemilik modal asing 
menginginkan adanya perlindungan dan jaminan investasi atas ancaman terjadinya 
resiko nasionalisasi dan eksproriasi. Merekapun menginginkan adanya jaminan dalam 
hak untuk dapat mentransfer laba maupun deviden, dan hak untuk melakukan 
penyelesaian hukum melalui arbitrase internasional. 

Atas dasar ini dipandang perlu dan sudah merupakan keharusan bagi Indonesia segera 
meratifikasi RUU Penanaman Modal yang telah terkatung-katung keberadaannya sejak 
1995. Rencana Undang-Undang Penanaman Modal ini akan diterima jika Pemerintah 
Pusat segera melakukan restrukturisasi organisasi lembaga publik dan departemen pada 
tingkat pusat dan kemudian memberikannya kewenangan yang lebih luas pada 
Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan mengatur rumah tangganya secara lebih 
leluasa. 

Para pelaku ekonomi di daerah dan aparat birokrasi pemerintahan daerah perlu secara 
bersama melakukan persiapan-persiapan dalam upaya terprogram meningkatkan 
kompetensi daerah. Upaya awal yang paling mendasar adalah membangun kesiapan 
sumber daya manusia yang trampil dan cekatan. Sekolah-sekolah kejuruan industrial, 
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ekonomi, teknologi dan bahasa dapat dibangun secara sinergi antar unsur-unsur pelaku 
ekonomi yang ada di daerah. 

Berikutnya ketersediaan fasilitas prasarana industri seperti pergudangan, jalur 
transportasi untuk logistik barang, pelabuhan, terminal serta hub-hub intra moda 
transportasi, sumber energi, air bersih, saluran irigasi lintas-desa, lembaga-lembaga 
ekonomi dan finansial pedesaan, serta pos-pos kolektor dan penyimpanan produk-
produk hasil pertanian perlu dibangun secara memadai dan berkualitas. Rentetan 
investasi tersebut perlu ditrigger oleh inisiatif para gubernur dan para bupati dengan 
mengundang para investor masyarakat lokal. 

Dalam literatur perekonomian daerah jenis penanaman modal yang demikian 
dimasukkan kedalam kelompok social overhead capital (SOC). Ketersediaan SOC akan 
memberikan rangsangan pada para investor di luar daerah untuk segera berkunjung 
dan menetap, karena mereka akan mendapatkan apa yang dinamakan dengan 
penghematan-penghematan urbanisasi (urbanization economies) dan agglomerasi 
(agglomeration economies). 

Untuk mengurangi dampak negatif dari kehadiran FDI khususnya di wilayah hinterland, 
maka Pemerintah Pusat dan Daerah perlu merevisi berbagai ketentuan-ketentuan yang 
melindungi kepentingan peliharaan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup dan 
lingkungan alam. Perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut wajib 
menggantikan kerugian dengan jumlah penalti yang besarnya cukup untuk 
memperbaharui kerusakan-kerusakan yang dilakukan. Bagi para pengusaha lokal dan 
asing hendaknya perlu semakin sadar dan mulai menyisihkan anggaran yang memadai 
bagi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat di sekitar pabrik dan lokasi usaha. 
Perhatian akan tanggung jawab sosial merupakan tuntutan bagi terselenggaranya 
kegiatan usaha yang berkelanjutan. 
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Peran Penanaman Modal dalam Pembangunan Nasional 

Tanpa disadari sepuluh tahun telah berlalu sejak perekonomian Indonesia yang tadinya 
dilanda krisis multi dimensional mengalami proses perubahannya menuju era reformasi 
guna mewujudkan cita-cita dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa 
Indonesia. Proses inipun sekarang masih berlangsung dan menuntut pada para pelaku 
ekonomi dan pelaku politik untuk segera memperbaiki komitmen serta kinerjanya 
dalam merealisasikan cita-cita tersebut.  

Pembelajaran Dari Sukses Masa Lalu. 

Marilah kita lihat sekilas prestasi masa lalu yang merupakan pembelajaran berharga 
dalam melaksanakan tata kelola perekonomian bangsa. Masih ingat dibenak kita, 
perekonomian kita pernah mengalami masa-masa jayanya dengan laju pertumbuhan 
ekonomian rata-rata sekitar 7,5 persen. 

Pertumbuhan yang relatif tinggi ini didukung oleh berbagai faktor, meliputi antara lain: 

(a) dukungan kebijakan deregulasi perdagangan dan investasi, 
(b) iklim usaha yang kondusif untuk mempercepat laju kenaikkan investasi dan juga 
(c) adanya kepercayaan dunia internasional pada para pelaku ekonomi domestik 

dalam melakukan berbagai bentuk kerjasama usaha patungan. 

Pada saat itu perhitungan serta kalkulasi proyek-proyek investasi baru dapat dengan 
mudah dilakukan karena memang terdapat kepastian berusaha yang tinggi dan tingkat 
resiko kegagalan dalam berusaha yang rendah. Resiko berusaha yang rendah ini 
didukung oleh iklim politik yang stabil. Keamanan dalam perjalanan barang pasokan dan 
bahan mentah untuk kegiatan industri dan proses logistik dari produk dan barang jadi 
perusahaan dapat terkirim dengan mudah dan murah ditangan konsumen. 

Demikian juga sistem perijinan investasi masih ditangani secara sentralistis sehingga 
sekaligus mengurangi rantai birokrasi yang berlebihan. Tuntutan partai politik dan 
lembaga swadaya masyarakatpun masih dalam koridor yang tidak banyak mengganggu 
jalannya proses berbisnis.  

Kondisi iklim berusaha dan resiko investasi yang positif ternyata kemudian membuah 
kan hasilnya. Perusahaan-perusahaan domestik tanpa ragu-ragu dapat melakukan 
ekspansi usahanya disegala lini produksi. Minat untuk melakukan investasi secara 
langsung pada sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat bisnis dan industri 
rumahtangga meningkat tajam baik di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, 
konstruksi, industri pengolahan, industri berat, jasa keuangan dan perbankan, serta 
pada sektor-sektor jasa lainnya.  

Minat investasi yang paling menonjol dan menunjukkan peningkatannya adalah investasi 
langsung dalam rangka mendapatkan fasilitas penanaman modal asing (FDI). Kehadiran 
FDI telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju 
pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku 
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lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal. Manfaat 
yang paling menonjol adalah berkembang nya kolaborasi yang saling menguntungkan 
dan terjalin antar investor asing dengan kalangan pebisnis lokal. Disini kita melihat 
bagaimana bisnis dan industri komponen berkembang dengan pesat, termasuk berbagai 
kegiatan usaha yang berorientasikan ekspor. 

Perkembangan investasi langsung yang dahsyad tersebut kemudian memberikan 
berbagai manfaat dan dampak positif untuk perkembangan ekonomi nasional dan lokal. 
Devisa negara kita mengalami peningkatan yang cukup berarti sehingga negara kita 
dapat memiliki cadangan pendanaan untuk keperluan berjaga-jaga dalam kondisi yang 
kurang baik. Lapangan kerja secara nasionalpun dapat diberikan pada jumlah yang tinggi, 
dimana dengan satu persen laju pertumbuhan dalam perekonomian nasional dapat 
secara langsung memberikan tambahan lapangan kerja antara 700 ribu sampai dengan 
800 ribu pekerja. 

Jarang kita mendengar keluhan dari para calon pekerja di daerah perkotaan yang sulit 
mendapatkan lapangan kerja. Tingkat pengangguran dapat ditekan seminimal mungkin. 
Lapangan kerja yang diberikan oleh kehadiran perusahaan asing dan domestik 
berorientasi kan ekspor secara bersamaan telah dirasakan manfaatnya oleh kalangan 
pekerja kerah putih, para lulusan program pasca sarjana maupun para lulusan dari 
program pendidikan sarjana di tanah air. Ditempat lokasi kerja perusahaan asing putra-
putra bangsa mendapatkan pengalaman yang sangat luas dalam bidangnya masing-
masing, dengan pengenalan pada wawasan manajemen modern dan pengenalan 
terhadap kehadiran pasar global. Beberapa diantara karyawan tersebut kemudian 
beralih status menjadi entrepeneur-entrepreneur muda yang telah membesarkan 
perkembangan usaha-usaha ekonomi berskala menegah dan kecil. 

Perkembangan investasi pengusaha domestik dan asing tadi masih memberikan berbagai 
kontribusi positif untuk peningkatan sumber-sumber pajak perusahaan dan 
perseorangan yang berguna dalam pembangunan daerah pada tingkat satu dan tingkat 
dua. Perkembangan ekonomi lokal disekitar lokasi tempat usaha perusahaan-
perusahaan yang menanamkan investasinya menunjukkan kecenderungan mendapatkan 
pengaruh dampak langsung dari kehadiran mereka. Penyelenggaran fasilitas umum dan 
sosial dapat ditingkatkan sekaligus bertambahnya tingkat konsumsi lokal terhadap 
kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari.  

Tantangan 

Rekaman peristiwa dan kasus-kasus diatas terjadi beberapa puluh tahun sebelum krisis 
perekonomian terjadi. Setelah krisis multidimesional melanda negeri kita kondisi dan 
perkembangan yang diutarakan tersebut mengalami kemunduran. Proses perubahan 
tatanan sosial dan ekonomi pada era reformasi menimbulkan tantangan sekaligus 
harapan-harapan.Kita dihadapkan pada kenyataan pahit bagaimana mesin pertumbuhan 
perekonomian nasional yang berbasiskan perluasan kapasitas terpasang industri 
ternyata belum mampu untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. 
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Banyak perusahaan-perusahaan domestik yang menggurita sebagai perusahaan 
konglomerasi mengalami kemundurannya,dan bahkan sebagian gugur dimedan laga 
terkena imbas negatif krisis ekonomi. 

Kekurang hati-hatian dalam mengelola perusahaan dalam kondisi lingkungan eksternal 
perusahaan yang berubah cepat (turbulent change) merupakan salah satu faktor utama 
dari kegagalan tersebut. Praktek bisnis yang tercela dan kasus-kasus kecurangan dalam 
politik berbisnis yang berbau korupsi, kolusi dan nepotisme mengakibatkan 
perusahaan-perusahaan tersebut sangat rentan menghadapi badai krisis dan lingkungan 
yang bergejolak. Kecerobohan dan praktek-pratek tidak terpuji ini membawa implikasi 
pada peningkatan biaya rente dan pemborosan finansial yang berlebihan. 

Akibatnya perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi memliki daya saing dalam 
percaturan untuk memperebutkan pangsa pasar produk-produk Indonesia di 
perekonomian internasional. Posisi daya saing sebagian produk ekspor Indonesia 
terpaksa terkerek jatuh pada tingkat terbawah dalam ranking daya saing internasional. 
Kita terpaksa mengakui keunggulan daya saing dari negara-negara pengekspor produk-
produk serupa seperti China, Malaysia, India, Vietnam, dan Korea Selatan yang dapat 
bertahan dan bahkan meraih dan memperluas pangsa pasar ekspor mereka. Pengusaha-
pengusaha pribumi di negara tetangga tersebut dapat meraih keunggulan karena 
mereka telah melakukan praktek berbisnis secara lebih baik dari apa yang telah 
diperbuat oleh pengusaha-pengusaha domestik kita. Tidaklah heran jika pada saat ini 
mereka tetap berjaya. 

Melihat lebih lanjut pada pengalaman negara lain dalam mempersiapkan datangnya 
gelombang globalisasi kita terpaksa harus belajar banyak.Sebagai contoh dapat kita lihat 
dengan pengalaman negara China. China memiliki jumlah penduduk yang tinggi di dunia, 
melebihi jumlah penduduk di Indonesia. Negara ini sama-sama memperoleh 
kemerdekaannya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. China pun sedang dalam proses 
melakukan transformasi di bidang sosial-ekonominya sejak dicanangkannya revolusi 
kebudayaan beberapa puluh tahun yang lalu. 

Perubahan terpenting yang dilakukan oleh pemerintah dan kalangan pebisnis di negara 
tersebut tidaklah tangung-tanggung. Segera setelah reformasi pembangunan 
menggelinding, pemerintah pusat menetapkan beberapa kawasan utama sebagai tempat 
lokasi bermukimnya perusahaan-perusahaan asing yang menjadi sasaran pembangunan. 
Pemerintah dan kalangan pebisnis di China sangat menyadari arti dan peran kehadiran 
FDI dalam mendukung proses transformasi ekonomi mereka. 

Desentralisasi kewenangan dalam perijinan usaha dan investasi diberikan dengan penuh 
pada pengelolaan kawasan tersebut. Melalui strategi ini pemerintah China telah 
melakukan proses otonomi daerah secara tidak langsung. Hanya model yang mereka 
tempuh lebih terkelola dengan baik, dengan dapat diminimalisirnya kemungkinan 
hambatan birokrasi dan instabilitas politik. Para pengambil kebijakan pada tingkat pusat 
dan daerah menyadari sepenuhnya bahwa yang memerlukan kehadiran FDI adalah 
China dan bukan kondisi sebaliknya. 
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Kebijakan lainnya yang mendukung program peningkatan investasi di negara China 
adalah pengiriman para karyawan pabrik ke negara industri untuk mempelajari proses 
produksi produk-produk berbasiskan teknologi maju dan ketrampilan dalam bidang 
riset dan rekayasa industri. Pemerintah menyadari pentingnya negara penerima FDI 
untuk menyiapkan tenaga trampil siap pakai saat mereka akan mengundang calon 
investor asing tersebut berketetapan akan memulai merealisasikan rencana-rencana 
investasi, pemerintah pusat menunjuk dan memberikan kewenangan penuh pada 
beberapa pihak tertentu untuk memproses perijinan dalam satu atap. Dengan demikian 
birokrasi yang tidak diperlukan dapat dihilangkan. 

Orientasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang “pro” kepada 
kehadiran investasi di kawasan industri dan lokasi-lokasi usaha tertentu kemudian 
ternyata membuahkan hasilnya. Tanpa diduga arus masuk modal asing, kredit investasi 
dan FDI ke wilayah-wilayah tersebut meningkat dengan tajamnya. Hiruk pikuk dan 
peningkatan pembangunan proyek-proyek investasi dalam segala jenis kegiatan dan 
besaran skala usaha mewarnai perekonomian nasional dan perekonomian lokal. Tingkat 
penggangguran dapat ditekan dan terjadilah lonjakan tajam dan percepatan laju  
pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan rumah tangga. 

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dan calon investor di negeri 
kita adalah bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat 
memberikan iklim yang kondusif untuk terselengaranya investasi. Pada tingkatan 
pemerintah pusat, masalah yang dihadapi adalah masih belum terlihatnya yang jelas 
dalam strategi pengembangan industrialisasi. Strategi yang demikian sangat diperlukan 
sehingga birokrasi pada pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten, 
dapat menyatu-padukan dan melakukan koordinasi atas rancangan-rancangan 
pengembangan investasinya di daerah untuk dapat mendukung tercapainya target-target 
dari strategi industrialisasi nasional tersebut. 

Pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat memelihara iklim usaha yang baik dan 
tidak memberatkan dunia usaha dan para calon investor di kawasannya masing-masing. 
Akhirnya bagi masyarakat, pada era demokratisasi saat ini yang sedang marak akhir-
akhir ini dengan berbagai tuntutan-tuntutan yang berlebihan janganlah mengorbankan 
iklim usaha yang telah terbina. Pengusaha dan calon investor di manapun menuntut 
kenyamanan, keamanan dan kepastian berusaha dari proses penanaman modalnya di 
daerah. Kemajuan dan peningkatan volume produksi dari kegiatan-kegiatan investasi 
yang diunggulkan sudah pasti lambat laun akan memberikan efek pengganda pada 
perekonomian lokal dan pendapatan rumah tangga masyarakat disekitarnya. 

Masih banyak lagi tantangan-tantangan lainnya untuk disebutkan satu persatu disini. 
Yang jelas baik kalangan pebisnis sendiri maupun para pelaku-pelaku ekonomi dan 
administrasi pemerintahan perlu melakukan perubahan-perubahan cara pandang, 
penerapan tata kelola perusahaan dan tata kelola administrasi pemerintahan yang saling 
mendukung demi terciptanya percepatan investasi di masing-masing daerah dan 
lokalitas. Momentum percepatan investasi seperti yang terjadi di China perlu dipelajari 
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dan ditiru, sehingga pada akhirnya dapat tercipta lapangan kerja yang lebih banyak dan 
manfaat untuk masyarakat yang lebih luas. 

Mempersiapkan Masa Depan 

Kondisi kehidupan perekonomian dan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera 
merupakan harapan yang banyak ditunggu oleh putra-putri Indonesia dalam 
menyongsong masa depannya. Harapan yang mereka sangat tunggu adalah kapankah 
lapangan kerja di sekitar mereka dapat tersedia dengan cukup dan memadai. Mereka 
telah melihat sendiri dan turut serta dalam menggulirkan berbagai reformasi, tentunya 
dengan harapan pada suatu saat akan dapat mewujudkan cita-cita tersebut. 

Lapangan kerja yang memadai dan penerapan sistem balas jasa di perusahaan secara 
berkecukupan dapat terselenggara apabila proses investasi secara langsung dapat bergulir 
seperti sediakala. Bahkan untuk mengejar keterlambatan dalam memacu mesin perekonomian 
kita, ternyata masih diperlukan lagi lonjakan jumlah investasi yang besar dan dahsyat. Kondisi 
perekonomian di negara kita yang berangsur baik dalam beberapa tahun terakhir masih perlu 
didorong lebih lanjut dengan memacu kehadiran dan tambahan investasi yang berasal dari 
masyarakat, investasi PMDN maupun investasi PMA. 

Orientasi pada pembangunan ekonomi nasional dan lokal perlu dibuat agar lebih 
mendekatkan pada kepentingan kehadiran calon-calon investor di berbagai pelosok tanah 
air. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang sudah ada harus dijaga eksistensinya, agar 
mereka tetap betah dan dapat menjalankan kegiatan usahanya di lokasi-lokasi tersebut. 
Tekanan-tekanan yang menuntut keadilan dan perbaikan kesejahteraan karyawan perlu 
dilakukan dengan sopan, senantiasa mencari solusi-solusi kompromi demi kepentingan 
kelangsungan hidup usaha. Janganlah tujuan-tujuan politik dan kepentingan dari segelintir 
kelompok dicampur-adukkan dalam proses pemberian perijinan investasi dan usaha dengan 
memperpanjang jalur birokrasi. 

Proses otonomi daerahpun perlu dilakukan dengan bijak tanpa membebani kepentingan 
dunia usaha secara berkelebihan. Proses pencarian dan penetapan sumber-sumber 
keuangan pemerintahan daerah hendaknya dapat dilakukan dengan memperhatikan 
keberlangsungan dan eksistensi perusahaan-perusahaan yang telah bermukim lama di 
daerah. Budaya melayani kepentingan calon investor baru perlu ditanamkan diseluruh 
jajaran aparat birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa wilayah atau 
kawasan tempat berusaha tidak lagi dapat ditawarkan dan dipromosikan dengan mudah. 
Masih ada ratusan alternatif tempat usaha di berbagai lokalitas di penjuru dunia yang 
memiliki aksesibilitas ke pasar global. Tidak ada cara yang lebih baik apabila birokrat 
pemerintahan memberikan pelayanan yang terbaik, memangkas birokrasi, mengurangi 
beban-beban usaha yang berlebihan, menciptakan iklim investasi dan usaha serta 
mempersiapkan putra-putri di daerah untuk dapat berpartisipasi dalam proses kegiatan 
investasi. Dengan cara demikian maka kita telah memberikan warisan terbaik baik putra-
putri bangsa, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, lebih luas.  

Sumber: Media Indonesia” kamis 30 Nopember 2006 
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IFC dan Investasi Lokal 

Publikasi terbaru yang dilansir oleh IFC (International Finance Corporation) menyebutkan 
peringkat kemudahan bisnis (doing business) Indonesia merosot dari urutan 127 (2007) 
menjadi 129 pada tahun ini (dari 181 negara yang disurvei). Seperti biasa, laporan itu 
akan menjadi panduan bagi para investor (khususnya asing) untuk menentukan investasi 
pada tahun depan (2009). Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya seluruh investor 
(asing) memiliki informasi yang tidak lengkap (incomplete information) terhadap potensi 
investasi di suatu wilayah, meskipun sebenarnya informasi pada era sekarang sudah 
dipasok dengan sangat lengkap. Dalam situasi seperti itulah, mereka membutuhkan 
informasi yang akurat dari lembaga yang memiliki kredibilitas, semacam IFC. Jadi, 
publikasi IFC tersebut dalam derajat tertentu merupakan berita buruk bagi masa depan 
kegiatan investasi Indonesia, khususnya pada 2009. 

Klarifikasi Investasi 

Secara metodologis, kritik terhadap laporan yang dibuat oleh IFC sebenarnya juga 
sangat banyak, salah satunya karena variabel yang digunakan kerap berubah-ubah. 
Namun, jika diambil dari sisi positif, publikasi tersebut setidaknya bermanfaat untuk 
melihat posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Artinya, dengan 
mempertimbangkan variabel yang sama, posisi Indonesia secara kompatibel dapat 
dikomparasikan dengan negara lain, utamanya negara-negara tetangga. Pada poin inilah 
kita bisa melihat secara jernih betapa ketertinggalan kemudahan bisnis Indonesia sangat 
jauh dari Thailand dan Malaysia yang masing-masing mendapatkan nomor urut 13 dan 
20. Dengan begitu, dibandingkan dengan dua negara tetangga tersebut, yang sebetulnya 
relatif mempunyai problem dan sumber daya (ekonomi dan manusia) yang sama, posisi 
Indonesia sudah jauh kedodoran. Implikasinya, kegiatan investasi nasional-yang 
berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi-akan kian tertinggal. 

Potret masalah kemudahan bisnis di Indonesia tersebut sebenarnya sudah diketahui 
dengan baik, yakni soal infrastruktur, birokrasi, kepastian usaha, dan ketenagakerjaan. 
Namun, jika ingin lebih diperas lagi, soal yang paling krusial adalah ketersediaan 
infrastruktur ekonomi dan dukungan birokrasi (di antaranya lewat prosedur perizinan 
yang sederhana dan pasti). Sayangnya, pada dua aspek itu kemajuan yang diperoleh 
Indonesia sangat lambat, kalau tidak bisa dikatakan tinggal di tempat. Dua kali 
diselenggarakan infrastructure summit dengan hasil begitu banyak persetujuan investasi 
yang akan dilakukan, tetapi eksekusinya nyaris nol persen hingga kini. Dalam kasus 
infrastruktur ini (misalnya jalan, pelabuhan, dan listrik), persoalannya bukan sekadar 
keterbatasan anggaran pemerintah, tetapi juga kelangkaan kemampuan pemerintah 
untuk mengawal persetujuan menjadi realisasi investasi. Pola yang sama juga terjadi 
dalam keterlambatan penyederhanaan perizinan penanaman modal. 

Masalahnya, apakah situasi yang sedemikian muram itu lantas menjadi warta kematian 
bagi ekonomi nasional? Di sini ada hal yang perlu diperjelas dan diklarifikasi terhadap 
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persoalan investasi itu sendiri. Jika yang dimaksud investasi selalu berkonotasi dengan 
kegiatan penanaman modal berskala besar (dari segi modal/teknologi) dan berasal dari 
asing, maka laporan IFC tersebut memang menjadi horor bagi perekonomian nasional. 

Namun, apabila makna investasi juga dilihat sebagai kegiatan penanaman modal yang 
bisa dilakukan dalam skala kecil, menggunakan sumber daya ekonomi domestik, dan 
pelaku ekonomi lokal, maka tidak lantas survei IFC itu menjadi masalah besar bagi 
ekonomi nasional. Jika investasi dimengerti lewat model yang terakhir itu, maka 
kegiatan penanaman modal tetap bisa berkembang walaupun tanpa dukungan dari 
kegiatan ekonomi skala besar/global. Tentu saja, bukan berarti pemerintah tidak 
memiliki amanat lagi untuk memperbaiki iklim bisnis tersebut. 

Investasi Lokal 

Kegiatan investasi di sektor perkebunan barangkali dapat menjadi ilustrasi yang baik 
untuk menggambarkan struktur penanaman modal di Indonesia. Investasi komoditas 
minyak kelapa sawit (CPO), karet, atau kakao menjadi cermin yang baik bahwa yang 
dikembangkan oleh pemerintah adalah investasi kakap dengan modal yang besar 
(estate). Penguasaan lahan yang dimiliki oleh korporasi besar itu mencakup ratusan ribu 
(bahkan jutaan) hektar. Implikasinya, hanya pemodal besar domestik dan asing yang 
sanggup untuk masuk dalam kegiatan tersebut. Tepat pada tujuan tersebut pemerintah 
memberikan fasilitas yang begitu besar agar investor kakap mau masuk ke Indonesia. 
Dampaknya, pelaku ekonomi skala kecil (lokal/domestik) tidak memiliki ruang untuk 
berinvestasi karena penetrasi perusahaan besar yang begitu dominan. Tidak 
mengherankan apabila kini ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan di Indonesia 
sudah mencapai 0,7 (gini rasio). 

Investor besar itulah yang selama ini sangat sensitif terhadap laporan semacam IFC dan 
sangat manja dengan fasilitas pemerintah, sehingga mungkin saja publikasi IFC akan 
mengurangi minat investor besar/asing untuk masuk ke pasar investasi Indonesia. 
Namun, tepat pada titik inilah potensi itu meruap, yakni saatnya pemerintah memberi 
jalan kepada pelaku ekonomi dan sumber daya lokal untuk berkiprah dalam kegiatan 
investasi. Jika kegiatan investasi di sektor perkebunan, misalnya, dilakukan oleh para 
petani dengan rata-rata kepemilikan lahan sekitar 5 hektare, maka dipastikan akan 
menimbulkan efek multiplikasi yang sangat besar, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, 
penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat (petani). Pola seperti ini bisa 
ditransfer ke sektor (subsektor) lainnya sehingga menjadi desain umum investasi di 
Indonesia, walaupun tentu ada perkecualian pada sektor-sektor tertentu. Jadi, sudah 
saatnya kita berdiri di atas pelaku dan sumber daya ekonomi lokal. 

 

Ahmad Erani Yustika, PhD 
Direktur Eksekutif Indef, 

SUMBER: Bisnis Indonesia, 24 September 2008 
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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. 
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Aspek lainnya, pemerintah menganggap remeh soal pemilik investasi. Pada umumnya, 
pemerintah berlindung di balik “dunia tanpa batas” untuk menutupi 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, Direktur Eksekutif Indef; 
SUMBER: Kompas, 6 Juli 2010 



 
Investasi dan Penanaman Modal 255 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Agenda Mendesak Investasi Nasional 

Indonesia sampai ini terus masuk radar ekonomi dunia karena kinerja ekonomi yang dianggap 
bagus. Beragam penghargaan dilayangkan oleh lembaga internasional untuk mengapresiasi 
pencapaian ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, misalnya dalam soal stabilitas 
makroekonomi, pengelolaan fiskal, dan peningkatan investasi. Dalam soal yang terakhir ini, 
ketika hampir seluruh negara berkembang terguncang akibat krisis ekonomi global, seperti 
yang dialami oleh China dan India, investasi asing tetap hadir dengan pertumbuhan yang sangat 
tinggi (sekitar 30%). Demikian halnya dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap tinggi, 
meskipun ada sedikit penurunan. Dalam soal stabilitas makroekonomi, variabel inflasi, nilai 
tukar, dan suku bunga relatif dalam situasi yang terkendali. Hasil ini melengkapi proyeksi 
beberapa lembaga internasional yang mengestimasi Indonesia akan menjadi negara besar pada 
2030 dan 2050, seperti yang antara lain disampaikan oleh Asia Development Bank (ADB). 

Posisi Amerika Serikat 

Dalam pertemuan tahunan PBB minggu lalu, pemerintah di sela-sela acara juga mengadakan 
Indonesia Investment Day di New York yang dihadiri beberapa ekonom dan kaum bisnis 
terkemuka, seperti Nouriel Roubini (peraih Nobel Ekonomi) dan George Soros. Mereka 
umumnya memuji kondisi ekonomi Indonesia, bahkan Roubini berpendapat mulai saat ini bukan 
lagi BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China) yang menjadi lokomotif dunia, tapi MIST (Meksiko, 
Indonesia, Korsel, dan Turki). Presiden sendiri dalam pidatonya menyampaikan keberhasilan 
Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi, mengelola fiskal, dan menumbuhkan investasi. 
Tentu, presiden juga mengenalkan proyek MP3EI yang menjadi fokus pemerintah kini. 
Diharapkan investor dari AS tertarik dan mau bergabung dalam pembangunan dan pendanaan 
proyek-proyek infrastruktur yang telah didaftar dalam MP3EI. Bagi presiden, AS (meskipun 
sedang dilanda krisis ekonomi) tetapi dianggap sebagai negara penting yang dapat berkontibusi 
dalam investasi di Indonesia. 

Jika dilihat dalam beberapa tahun lalu, posisi AS sebagai penyumbang investasi asing (PMA) di 
Indonesia memang besar, tidak pernah terlempar dari posisi 2 besar. Namun dalam 3 tahun 
terakhir, kontribusi AS tergeser oleh negara-negara lain yang kian agresif datang ke Indonesia. 
Sampai Triwulan I-2012, investasi asing terbesar ke Indonesia adalah Singapura (20,2%), disusul 
Jepang (11%), Korsel (8,9%), Inggris (5,7%), dan Belanda (4,8%). Sementara itu, sampai 
Semester I-2012 situasi agak berubah, di mana Singapura tetap yang paling besar, diikuti Jepang, 
Korsel, AS, dan Australia. Tampak bahwa AS masih menjadi 5 besar negara penyumbang PMA, 
walaupun pada urutan keempat dengan nilai investasi US$ 0,7 miliar (BKPM, 2012). Di sini 
sekurangnya terdapat dua faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, AS sedang dilanda krisis 
ekonomi hebat sehingga para investor sedang melakukan konsolidasi membantu pemulihan 
ekonomi domestik. Kedua, negara-negara lain makin agresif masuk ke Indonesia karena potensi 
keuntungan yang besar, termasuk China dan India. 

Sungguh pun begitu, meski berada pada urutan keempat, AS tetap merupakan mitra penting 
karena beberapa investasi strategis mereka sudah sangat mapan di Indonesia. Di sektor sumber 
daya alam dan energi, aneka korporasi kakap sudah puluhan tahun beroperasi di sini, sebut saja 
yang paling besar adalah PT Freport. Di perbankan Citibank sudah berjalan sangat lama dan 
menjadi salah satu bank asing yang sangat dipercaya oleh investor dometik/asing untuk 
menopang kegiatan usaha. Di luar itu, korporasi AS sudah merambah ke sektor perdagangan, 
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otomotif, perhotelan, jasa, keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan investasi AS di sini bukan 
hanya penting bagi Indonesia, tapi jauh lebih bermakna strategis bagi AS sendiri. Lihat saja, 
ketika Citibank dilanda persoalan akibat kasus kematian salah satu nasabah, petinggi mereka di 
AS langsung terbang ke sini untuk bertemu dengan presiden. Demikian halnya saat pemerintah 
sedang menegosiasikan perubahan royalti pertambangan, Hillary Clinton juga bergegas ke sini. 

Problem Investasi Asing 

Di luar pembicaraan soal AS, keberadaan investasi asing di Indonesia juga laik dibicarakan 
secara serius dalam beberapa aspek. Pertama, sampai kini sumbangan PMA terhadap total 
investasi mencapai sekitar 75%. Artinya, PMA menjadi sangat dominan sehingga apabila 
jumlahnya menurun (drastis), maka akan memengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. 
Dalam konteks ini, sebetulnya yang justru menjadi prioritas pemerintah dalam soal investasi 
adalah mendorong pembesaran investasi domestik sebagai penyangga ekonomi nasional. PMA 
memang sebuah keniscayaan, namun jangan sampai kehadirannya malah meminggirkan investasi 
domestik. Kedua, PMA patut dianggap sebagai sumber ketimpangan pembangunan antardaerah. 
BKPM mencatat sampai semester  2012 sekitar 54,9% PMA berada di Jawa, berikutnya 
Sumatera (24,2%), Kalimantan (14,5%), dan pulau-pulau lain mendapatkan porsi yang sangat 
kecil. Artinya, sekitar 75% PMA hanya menyasar di Jawa dan Sumatera saja. 

Ketiga, PMA juga menjadi sumber ketimpangan pendapatan yang makin menganga. Data 
BPS menunjukkan adanya peningkatan indeks Gini Rasio (yang mengukur ketimpangan 
pendapatan). Pada 2004 Gini Rasio masih berada di level 0,32-0,33; namun pada 2011 
sudah melesat menjadi 0,41 (makin timpang). Mengapa PMA menjadi salah satu sumber 
masalah? Hal ini terkait karakteristik PMA yang sedikit menciptakan lapangan kerja karena 
padat modal/teknologi, sehingga hanya mereka yang berpendidikan bisa masuk. Sebaliknya, 
sebagian besar (70%) tenaga kerja di Indonesia hanya tamatan SMP ke bawah. Keempat, 
situasi menjadi makin parah karena pada umumnya PMA tersebut tidak berorientasi 
ekspor, tapi malah memanfaatkan pasar Indonesia yang besar sebagai fokus penjualan. Ini 
yang membuat pertumbuhan PMA tidak lantas meningkatkan ekspor secara linier. Sampai 
kini sebagian ekspor Indonesia malah hanya tergantung dari komoditas primer (seperti 
perkebunan) yang didominasi PMDN (meskipun asing juga masuk ke sini). 

Jadi, memang ada eskalasi masalah yang perlu ditangani secara serius menyangkut keberadaan 
investasi asing di Indonesia. Pandangan ini tidak perlu ditanggapi sebagai sikap antiasing, tapi 
sekadar memastikan bahwa keberadaannya harus betul-betul berada dalam porsi yang tepat 
dan memberi manfaat bagi ekonomi nasional. Selama ini telah ada aneka program dan fasilitasi 
yang dirancang pemerintah untuk mendatangkan PMA, tapi sangat sedikit upaya yang didesain 
untuk meningkatkan PMDN. Tentu ini merupakan langkah keliru sebab mestinya investasi 
domestik menjadi pilar terpenting dalam menggerakkan perekonomian, sedangkan PMA adalah 
suplemennya. Oleh karena itu, mendesak bagi pemerintah dan BKPM bahu-membahu 
mendesain regulasi dan program kongkret meningkatkan porsi PMDN dalam konfigurasi 
investasi nasional. Jika upaya ini dilakukan dan berhasil, banyak masalah ekonomi nasional dapat 
diselesaikan secara otomatis, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. 

 

Ahmad Erani Yustika 
Direktur Eksekutif Indef 
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Investasi dan Waralaba 

Perekonomian Indonesia sekitar seminggu ini hiruk pikuk kembali oleh dua berita penting. 
Pertama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, menyambut dengan 
tangan terbuka 16 waralaba asing (AS) yang akan masuk ke Indonesia. Waralaba AS 
tersebut kebanyakan akan masuk ke sektor makanan dan minuman, sehingga jika 
kesepakatan itu direalisasi dipastikan akan makin menambah pelaku ekonomi asing yang 
masuk ke Indonesia lewat mekanisme waralaba. Kedua, Indonesia baru saja mendapatkan 
posisi “investment grade” dari lembaga pemeringkat Fitch, dari semula BB+ menjadi BBB-. 
Pemerintah gembira sekali dengan kenaikan posisi tersebut sebab merasa investasi asing 
akan segera membanjiri pasar Indonesia, termasuk daya jual surat berharga negara yang 
makin meningkat. Dari dua berita tersebut, sebetulnya hal apa yang mesti dicermati 
pengaruhnya terhadap perekonomian nasonal ke depan? 

Liberalisasi dan Kedaulatan Ekonomi 

Pada zaman ini hampir tidak bisa ditemui negara yang perekonomiannya hidup hanya 
dengan mengandalkan investasi domestik, kecuali negara tertentu yang sangat tertutup, 
misalnya Korea Utara. Investasi dari negara lain (asing) diperlukan karena dua alasan 
pokok: mengatasi kelangkaan dana domestik dan merangsang munculnya wirausahawan 
domestik (lewat persaingan dengan usaha asing). Negara berkembang tentu 
berkepentingan dalam soal ini karena karakteristik ekonominya yang ditandai dengan 
tingkat tabungan yang lebih kecil dari kebutuhan investasi (saving-investment gap). Demikian 
pula, dengan investasi asing diharapkan transfer teknologi dan persaingan ekonomi bisa 
mendorong kemampuan dan kemajuan ekonomi di dalam negeri. Cara pandang inilah yang 
diyakini dan dipraktikkan sejak dekade 1950-an sehingga teori-teori ekonomi pembangunan 
nyaris seragam memberikan rekomendasi tersebut. 

Lalu lintas investasi antarnegara tersebut menjadi lebih pesat berjalan sejak dekade 1980-an 
ketika proyek liberalisasi (perdagangan, keuangan, dan investasi) dilakukan secara 
sistematis. Indonesia bahkan memfasilitasi investasi asing itu sejak 1967 via UU No. 1/ 
1967, yang kemudian terus disempurnakan lewat PP No. 20/1994 dan UU Penanaman 
Modal No. 25/2007. Hasilnya memang luar biasa,  sejak 2000-2010 terdapat peningkatan 
peran PMA (penanaman modal asing) terhadap total investasi nasional. Pada 2000, peran 
PMA masih sekitar 63% terhadap total investasi. Tetapi, pada 2010 peran PMA tersebut 
sudah melonjak menjadi sekitar 71%. Dengan kata lain, sumbangan investasi domestik 
(PMDN) kurang dari 30%. Dengan begitu, konsep PMA sebagai pelengkap (komplementer) 
investasi sudah tidak berlaku lagi karena saat ini justru PMA menjadi sumber utama 
investasi nasional. 

Deskripsi itu menjelaskan dengan baik betapa liberalisasi secara perlahan menggerogoti 
kedaulatan dan kemandirian perekonomian nasional. Jika pada awalnya investasi asing 
diharapkan beperan sebagai pendorong munculnya jiwa kewirausahaan lokal, membuka 
persaingan yang sehat, menjalankan transfer teknologi, dan beragam imajinasi utopis 
lainnya, ternyata dalam realitasnya malah mendesak dan mematikan pelaku ekonomi 
domestik. Operasi investasi asing itu bisa berupa langsung membuat pabrik atau eksplorasi, 
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seperti kasus industri pertambangan, perbankan, komunikasi, dan lain-lain; atau merangsek 
lewat model franchise/waralaba. Meskipun keduanya memiliki metode operasi yang 
berbeda, namun memiliki sengatan yang sama-sama mematikan terhadap pelaku ekonomi 
domestik. Kasus dan data mengenai waralaba yang telah beroperasi sekitar 4 dekade di 
Indonesia memberikan penguatan bukti tersebut. 

Penetrasi Waralaba Asing 

Metode waralaba sebetulnya bukan barang baru karena sudah ada sejak abad 19. Pada 
1851 perusahaan mesin jahit AS, Singer, mengadopsi sisten waralaba untuk memperluas 
jaringan dan penjualan produknya. Setelah itu, di penghujung abad 19, tepatnya 1898, 
General Motor juga melakukan langkah serupa dengan memakai istilah “independent 
business”. Setelah itu berturut-turut perusahaan obat “Rexall” dan megakorporasi 
minuman, Coca Cola dan Pepsi, mengikutinya hingga saat ini (Hidayat, 2011). Sementara 
itu, bisnis waralaba tersebut masuk pertama kali ke Indonesia pada 1970-an, yang ditandai 
dengan masuknya KFC, Swensen, Shakey Pisa, dan akhir-akhir ini diteruskan oleh Burger 
King dan Seven Eleven. Pada 1992 sudah tercatat ada 29 waralaba asing dan 6 lokal 
(dengan outlet sejumlah 300) yang beroperasi di Indonesia. Dengan begitu, bisnis waralaba 
ini juga sudah cukup lama berkiprah di pasar nasional. 

Perkembangan waralaba itu begitu pesat, sebab lima tahun setelah itu (1997) jumlahnya 
melesat menjadi 265, di mana 235 milik asing dan 30 lokal, dengan outlet sebanyak 2000. 
Namun, akibat krisis ekonomi 1997/1998 bisnis waralaba ini juga turut terhempas, sehingga 
tinggal 170-an waralaba asing yang beroperasi dan sekitar 500 outlet yang ditutup. Situasi 
ini benar-benar dimanfaatkan oleh waralaba domestik untuk merebut pasar, sehingga 
tercatat pada periode 2000-2004 pertumbuhan waralaba domestik lokal mencapai 60%, 
sedangkan asing sekitar 27%. Sampai 2010, diperkirakan omzet bisnis waralaba tersebut 
mencapai Rp 100 triliun. Umumnya, waralaba ini masuk ke lima sektor, yakni food and 
beverages, educational products and services, retail sector, real estate services, serta 
laundry and dry cleaning (www.Franshising_Indonesia.com). Celakanya, sekarang ketika 
waralaba lokal berkembang pesat muncul kebijakan pemerintah yang tidak bersahabat 
tersebut. 

Kebijakan longgar yang dibuka oleh Menteri Mari Pangestu itu sekurangnya bermasalah 
dalam tiga hal.Pertama, sektor usaha makanan dan minuman merupakan kegiatan ekonomi 
yang banyak dilakukan oleh usaha kelas menengah ke bawah, sehingga pembukaan ini 
menggerus ruang operasi pelaku ekonomi pada kelas tersebut. Kedua, sampai saat ini 
pemerintah tidak pernah menerapkan asas resiprokal dalam kerjasama ekonomi dengan 
luar negeri. Pelaku ekonomi asing dibiarkan melenggang bebas masuk ke Indonesia, tapi 
pelaku ekonomi domestik sangat sulit membuka operasi usaha di negara asing. Hal ini 
berlaku dalam seluruh sektor ekonomi, termasuk industri makanan dan minuman.Ketiga, 
pembukaan pasar domestik secara besar-besaran dilakukan pada saat pemerintah nyaris 
tidak berbuat sama sekali untuk memerkuat ekonomi domestik. Ketiga hal itu tentu saja 
membuat luka dan menyakiti perasaan rakyat Indonesia. 

Ahmad Erani Yustika, 
Direktur Eksekutif Indef 
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Korupsi, Ketidakpastian, dan Investasi 

Di dunia yang semakin datar dan tanpa batas ini, terdapat keterkaitan antara kejadian di 
satu negara dengan peristiwa di negara lainnya. Krisis global sekarang juga bukan 
perkecualian, meskipun dampaknya dirasakan amat berat di beberapa negara dan tidak 
terlalu parah di negara lainnya, seperti Indonesia. Hal ini disebabkan ekonomi Indonesia 
yang tidak bersentuhan terlalu besar dengan pasar finansial di AS. Di samping itu, sebagian 
juga terjadi pengalihan pangsa ekspor dari AS, Eropa, dan Jepang ke Asia Tenggara dan 
emerging market (seperti Cina, Brazil, dan Korea Selatan). Meskipun begitu, performa yang 
relatif baik terhadap badai eksternal tersebut masih diiringi dengan kesinambungan masalah 
klasik, yakni sulitnya mengeliminasi praktik korupsi. Pemerintah sebetulnya tidak diam 
selama ini, namun kejadian-kejadian yang terulang membuat kemajuan yang dilakukan 
pemerintah seperti pupus begitu saja. 

Defisit Kelembagaan 

Dalam teori ekonomi, biaya dapat berwujud pada dua jenis, yakni biaya tetap dan biaya 
variabel. Biaya tetap tidak dipengaruhi oleh jumlah unit barang/jasa yang diproduksi, 
sementara biaya variabel ditentukan oleh jumlah unit barang/jasa yang diproduksi. Pada 
konteks investasi, biaya tetap antara lain ditunjukkan oleh pengeluaran yang dipakai untuk 
mengurus perizinan dan membuat kontrak. Sementara itu, biaya variabel mencakup 
perpajakan, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Di luar itu, 
investasi juga membutuhkan faktor lain yang penting, yaitu lingkungan makro yang bagus 
(enabling environment). Di sini, negara yang keamanannya tidak pasti, birokrasi yang 
berbelit-belit, korupsi terus berkecambah, dan perangkat hukumnya lemah menyebabkan 
biaya tetap dan variabel menjadi mahal. Implikasinya, perekonomian menjadi sangat rentan 
terhadap ketidakpastian. 

Di sini sekurangnya terdapat tiga faktor yang memengaruhi investasi ditiap negara, yakni 
iklim usaha, regulasi, dan kelembagaan. Iklim usaha berkaitan dengan perizinan yang 
sederhana, infrastruktur yang memadai, dan kepastian usaha. Harus diakui faktor ini 
menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya persoalan ketersediaan infrastruktur, 
seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan regulasi berkenaan dengan 
aspek-aspek yang bersentuhan dengan aturan perpajakan, kontrak kerja, pemutusan 
hubungan kerja, dan lain-lain. Kritik terhadap faktor ini juga cukup besar karena Indonesia 
sampai kini masih tergolong negara yang kurang fleksibel dalam mendesain regulasi yang 
sesuai dengan kepentingan dunia usaha. Sementara itu, kelembagaan menyangkut jaminan 
hak kepemilikan, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik; yang celakanya 
juga berjalan di tempat. 

Pada aspek kelembagaan inilah kemajuan yang dicatat pemerintah kurang begitu optimal 
ketimbang aspek regulasi dan iklim usaha. Dua yang terakhir ini, meskipun kondisinya 
belum sempurna, tapi pemerintah memiliki geliat yang kuat untuk memerbaikinya. Situasi 
seperti itu kurang terlihat pada aspek kelembagaan, di mana masalah jaminan hak 
kepemilikan, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan kondisinya jauh dari mapan. 
Di sini, tata kelola pemerintahan masih kerap tergelincir pada praktik “koruptif” yang 
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membuat seluruh upaya perbaikan iklim usaha dan penguatan regulasi menjadi seperti 
mubazir. Praktik mafia hukum yang dipertontonkan dalam kasus “KPK – Polri” dan 
malpraktik kebijakan penanganan Bank Century (setidaknya laporan BPK menunjukkan hal 
itu) merupakan bagain dari episode gelap penguatan kelembagaan yang masih jauh 
diterapkan negeri ini. 

Pulau Ketidakpastian 

Kondisi ekonomi global yang masih lesu menyebabkan performa ekspor Indonesia sampai 
2010 tidak akan banyak memberikan dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional. 
Pertumbuhan ekspor pada Triwulan III 2009 masih minus sekitar 8%, meskipun sudah jauh 
lebih bagus ketimbang dua triwulan sebelumnya. Sedangkan APBN dan stimulus fiskal sukar 
diharapkan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi karena jumlahnya yang terbatas. 
Bahkan, sebagian besar proporsi APBN habis hanya untuk pos belanja rutin pemerintah, 
seperti membayar pegawai dan belanja departemen. Pengeluaran yang benar-benar untuk 
pembangunan bisa dikatakan hanya efektif kurang dari 30% dari APBN. Sedangkan stimulus 
fiskal, berkaca dari pengalaman tahun ini, tidak mungkin diharapkan berbuat banyak karena 
rendahnya kapasitas birokrasi untuk menyerap dan menyelenggarakan kegiatan produktif. 

Untungnya, daya beli masyarakat masih menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi, tetapi 
terdapat tanda dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan daya beli yang cukup 
berarti. Penurunan daya beli itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain krisis 
yang telah berlangsung cukup lama, kian banyaknya pos jaga-jaga yang dilakukan rumah 
tangga (untuk keperluan pengeluaran kesehatan, pendidikan, dan lain-lain), angka 
pengangguran yang tidak bisa ditekan secara meyakinkan, dan suku bunga deposito yang 
relatif menggiurkan. Serangkaian sebab itu secara pasti melemahkan daya beli masyarakat 
sehingga pemerintah tidak mungkin mengharapkan daya beli masyarakat sebagai penghela 
pertumbuhan ekonomi. Realitas inilah yang dihadapi perekonomian nasional saat ini 
sehingga pemerintah harus memiliki sekian banyak skenario untuk bisa keluar dari zona 
kemandegan ekonomi. 

Oleh sebab itu, investasi merupakan satu-satunya cara yang dapat diharapkan sebagai 
sumber pemulihan ekonomi. Dana segar dari negara-negara yang berjaya karena kenaikan 
harga minyak, seperti di kawasan Timur Tengah, dapat dijadikan sebagai salah satu sasaran. 
Tentu saja, kesempatan tersebut baru akan sukses direngguk apabila kasus-kasus koruptif 
yang selama ini membuat ketidakpastian dapat dihilangkan. Investor perlu diyakinkan bahwa 
kasus semacam Bank Century dan konflik antara “KPK – Polri” tidak diulangi lagi. Tidak 
ada jalan lain, kasus semacam Bank Century itu perlu dituntaskan sampai ke akar-akarnya 
sehingga menjadi pelajaran bagi semua pihak. Jika ini tidak dikerjakan, maka ekspektasi 
masyarakat, baik domestik maupun asing, akan tetap menganggap Indonesia sebagai bagian 
dari “pulau ketidakpastian” (island of uncertainty) yang tidak layak dijadikan tempat investasi 
yang nyaman. 

 

Ahmad Erani Yustika, Direktur Indef 
SUMBER: Seputar Indonesia, 15 Desember 2009 
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Arus Balik Investasi Dunia 

Keputusan KPPU yang menghukum Temasek Holdings Pte Ltd karena memiliki saham 
silang (cross-ownership) di PT Telkomsel dan PT Indosat, sebetulnya menginformasikan satu 
isu yang penting. Isu itu bukan soal kepemilikan asing ataupun praktik monopoli, melainkan 
realitas bahwa lembaga investasipemerintah masih mewarnai percaturan ekonomi 
domestik, bahkan perekonomian global. Dalam kasus di atas, Temasek merupakan 
perusahaan investasi milik pemerintah Singapura yang dengan kedigdayaannya berhasil 
mencaplok sebagian saham korporasi paling strategis di Indonesia, yakni PT Telkomsel dan 
PT Indosat. Fenomena itu ternyata sudah merayap di banyak negara lain, sebut saja China, 
India, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Brunei, Korsel, Venezuela, Qatar, Kazakhstan, dan 
lain-lain. Di negara-negara tersebut, pemerintahnya memiliki lembaga investasi yang 
mengelola dana sangat besar dan diinvestasikan ke korporasi-korporasi bonafit dunia. 

Gelombang Tandingan 

Abad 20 dianggap oleh para ekonom sebagai periode paling gemilang dari kapitalisme. Pada 
masa itu, negara-negara yang dianggap maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa (Barat), 
memproklamasikan ekonomi pasar sebagai instumen untuk mendorong kegiatan dan 
pertumbuhan ekonomi. Dalam desain tersebut, negara ditempatkan sebatas regulator 
untuk mengatur dan mengatasi kegagalan pasar (market failure). Oleh karena itu, di negara-
negara tersebut praktis seluruh urusan dan kegiatan ekonomi dikerjakan oleh sektor privat 
(rumah tangga atau perusahaan) sehingga negara mundur dari gelanggang ekonomi. 
Hasilnya, negara-negara itu dianggap sebagai ikon keberhasilan ekonomi dengan 
menempatkan sektor swasta sebagai pioner pergerakan perekonomian. Di negara maju 
tersebut tumbuh subur korporasi global yang bukan hanya menyumbangkan perekonomian 
domestik, tetapi juga mendonorkan pertumbuhan ekonomi internasional. 

Perusahaan dunia milik swasta yang beroperasi ke penjuru dunia itu kemudian dikenal 
dengan istilah MNCs (Multinational Corporations) atau juga TNCs (Transnational 
Corporations). Begitu besarnya MNCs tersebut sehingga banyak di antaranya yang memiliki 
aset melebihi PDB sebuah negara (berkembang). Sebut saja General Motors dari AS yang 
menempati urutan pertama MNCs terbesar, pada 1997 berhasil mengakumulasi asetnya 
senilai US$ 594 miliar. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan PDB-nya Argentina atau 
Polandia. Contoh lain adalah Nothrop Grumman (AS) yang menempati urutan nomor 500 
MNCs dunia, pada 1997 mempunyai aset setara dengan PDB-nya Algeria, bahkan melebihi 
pendapatan nasionalnya Kenya dan Kongo (Perkins, et. al, 2000). Data tersebut 
mendeskripsikan betapa besarnya kekuatan MNCs untuk memengaruhi perekonomian 
negara berkembang akibat kepemilikan aset ekonomi yang melebihi pendapatan nasional 
suatu negara. 

Ternyata, gurita sektor privat terhadap perekonomian global tersebut hanya sebagian kecil 
dari perkembangan gelombang ekonomi dunia. Pada saat yang hampir bersamaan juga 
terdapat gelombang lain yang tidak kalah ganas, yakni arus investasi yang digelontorkan 
oleh lembaga investasi milik pemerintah/SWFs (sovereign wealth funds). Sekadar contoh, 
lembaga investasi milik pemerintah UEA, yakni ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) saat 
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ini mengelola dana sekitar US$ 625 miliar, jauh lebih besar ketimbang General Motors. 
Demikian pula China Investment Corporation menguasai dana sebesar US$ 200 miliar. 
Negara-negara itu berhasil menghimpun dana yang besar berkat penumpukan cadangan 
devisa (China memiliki cadangan devisa sekitar US$ 1.400 miliar!), bonanza minyak, dan 
dana pensiun dalam negeri. Jadi, tanpa disadari telah muncul gelombang balik (setidaknya 
gelombang tandingan) kekuasaan ekonomi, dari semula dikuasai oleh pelaku swasta ke 
aktor negara (kapitalisme negara). 

Serangan Balik  

Fenomena lain yang membedakan antara MNCs dengan SWFs adalah soal tujuan investasi. 
MNCs yang tumbuh dan besar di negara maju, seperti diketahui melanjutkan ekspansi 
ekonominya ke negara-negara berkembang. Negara berkembang dijadikan sebagai 
penjualan produknya karena pasar negara maju sudah jenuh. Sebaliknya, SWFs (yang besar 
dimiliki oleh negara berkembang) justru beroperasi ke negara maju dengan jalan membeli 
atau mengakuisisi korporasi-korporasi besar dunia. Misalnya, baru-baru ini AIDA 
menyuntikkan dana sebesar US$ 6,7 miliar ke Citigroup akibat perusahaan tersebut kolaps 
diterjang kasus subprime mortgage di AS. Di luar itu, msaih terdapat puluhan perbankan, 
perusahaan bursa saham, pelabuhan, dan korporasi negara maju lainnya yang disantap oleh 
SWFs milik negara berkembang. Gejala serangan balik (counter-attack) ini tentu sangat 
menarik diamati karena melawan pandangan umum yang selama ini dipercaya 
kebenarannya. 

Tampaknya, fenomena ini belum banyak diketahui oleh khalayak sehingga sektor swasta 
(melalui kendaraan kapitalisme) dianggap satu-satunya potensi untuk menyebarkan 
pertumbuhan ekonomi. Padahal, negara -juga dengan menumpang ekonomi pasar- berhak 
pula untuk menebarkan kegiatan ekonomi melalui pilihan-pilihan investasi yang prospektif. 
Lebih menarik lagi, pola negara maju yang menggerogoti perekonomian negara 
berkembang melalui MNCs dibalas kontan oleh negara berkembang lewat SWFs. Jika 
pelaku swasta negara berkembang sampai sekarang belum mampu mengerjakan itu, maka 
serangan balik dilakukan oleh SWFs. Inilah yang dilakukan oleh SWFs di India, China, UEA, 
Korsel, Singapura, Taiwan, dan lain-lain. Indonesia dengan derajat yang berbeda- tentu juga 
mempunyai kemampuan itu karena sekarang cadangan devisa, dana pensiun, dan sumber 
dana yang lain berada dalam genggaman pemerintah. Jadi, ketimbang berjibaku soal 
privatisasi, akan lebih cerdas bila pemerintah ikut dalam gelombang serangan balik ini. 

 

Ahmad Erani Yustika, PhD 
SUMBER: Jawa Pos, 24 Desember 2007 
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Ekonomi Biaya Tinggi 

Reformasi ekonomi di Indonesia kurang lebih telah dijalankan selama 10 tahun dengan hasil 
yang ambigu. Proses reformasi ekonomi itu dilakukan pada hampir semua sektor ekonomi, 
tetapi tidak banyak yang mengalami kemajuan. Di sektor moneter, independensi bank 
sentral ternyata tidak lantas membuat kinerjanya menjadi lebih bagus, meskipun aspek 
pengawasan mengalami kemajuan yang berarti. Di sektor riil, telah terdapat banyak upaya 
untuk mereformasi ekonomi, baik pada aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi. Tata 
niaga produksi untuk sebagian komoditas sudah dipangkas, namun sebagian besar 
barang/jasa lainnya masih diselimuti praktik mafia distribusi yang tidak gampang diurai, 
misalnya pada komoditas pertanian. Pada proses produksi, proses reformasi ekonomi 
boleh dikatakan jalan di tempat, sehingga menjadi pemicu lambatnya pergerakan investasi di 
Indonesia. Inilah yang membuat secara keseluruhan Indonesia masih dijangkiti penyakit 
”ekonomi biaya tinggi”. 

Investasi dan Iklim Usaha 

Investasi masih menjadi persoalan serius di Indonesia, meskipun sekian banyak fasilitas 
telah diberikan kepada para investor, seperti pengurangan pajak dan perpanjangan 
penggunaan lahan. Titik krusial yang menyebabkan investasi tidak bergerak adalah 
menyangkut iklim investasi yang buruk. Studi yang dilakukan oleh IFC (International Finance 
Corporation), misalnya, menunjukkan prestasi yang kurang menggembirakan soal iklim 
investasi ini. Sekurangnya terdapat 10 variabel yang dinilai oleh IFC untuk mengukur iklim 
investasi, yakni: (i) memulai bisnis; (ii) perizinan; (iii) ketenagakerjaan; (iv) kepemilikan; (v) 
pengajuan kredit; (vi) perlindungan investor; (vii) pembayaran pajak; (viii) perdagangan 
lintas negara; (ix) penegakan kontrak; dan (x) penutupan usaha. Berdasarkan penilaian 
dengan menggunakan parameter IFC tersebut, masih belum terlihat kemajuan sehingga 
peringkat Indonesia tidak mengalami perbaikan, bahkan dalam beberapa parameter justru 
mengalami kemunduran. 

Sekadar ilustrasi, indikator memulai usaha pada 2008 berada di peringkat 168, menurun 
ketimbang 2007 (peringkat 163). Pola itu juga terjadi pada indikator pengurusan kredit dan 
perlindungan terhadap investor, di mana pasa 2008 peringkatnya justru lebih rendah 
daripada 2007. Sedangkan untuk indikator perizinan, ketenagakerjaan, kepemilikan, 
pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, penegakan kontrak, dan penutupan usaha 
sedikit perbaikan. Perbaikan itu boleh dikatakan kurang memiliki makna, karena apabila 
dibandingkan negara-negara tetangga iklim usaha di Indonesia masih jauh tertinggal. 
Misalnya, jumlah prosedur memulai usaha posisi Indonesia berada di belakang Singapura, 
Hongkong, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Padahal, dalam konteks kompetisi penanaman 
modal asing, negara-negara itu merupakan pesaing Indonesia. Posisi yang sama juga terjadi 
pada aspek lain, seperti biaya memulai bisnis, waktu memulai usaha, dan kerumitan 
pembayaran pajak. 

Salah satu sumber terpenting dari iklm usaha ini adalah soal pungutan liar (pungli). Memang 
sebagian data sedikit memberikan harapan, sebab pembayaran ilegal (informal payment) 
terhadap pegawai pemerintah telah mengalami penurunan. Pada pertengahan 2005, 
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persentase pembayaran ilegal kepada pegawai pemerintah mencapai 1,7% dari total ongkos 
produksi. Persentase itu telah menurun menjadi 1,3% pada pertengahan 2007 (LPEM, 
2008). Tetapi, jika data itu disandingkan dengan temuan riset lainnya, maka harapan cerah 
itu mungkin harus ditahan terlebih dulu. Sekadar contoh, sebuah truk harus melewati 14 
pos pungutan apabila melakukan pengiriman barang dari Makasar ke Kendari. Dari pos 
sebanyak itu, 64% biaya yang dikeluarkan merupakan pungutan tidak resmi dan hanya 36% 
yang berupa pungutan resmi (LPEM, 2008). Jadi, upaya pemerintah melakukan perbaikan 
iklim usaha cukup banyak pada level kebijakan, namun dalam implementasinya banyak hal 
yang masih harus disentuh. 

Ekonomi Biaya Tinggi 

Deskripsi di muka pada akhirnya menyimpulkan realitas yang tidak dapat dimungkiri bahwa 
ekonomi biaya tinggi masih menjadi karakter bisnis di Indonesia. Beberapa hal mesti 
dilakukan untuk mendobrak kebuntuan ini. Pertama, pemerintah pusat bertanggung jawab 
untuk menyederhanakan regulasi yang menjadi ruang lingkupnya, seperti perpajakan, 
jaminan kepada investor, ketenagakerjaan, dan penutupan usaha. Pada level ini, kinerja yang 
sudah dicapai oleh negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia (tidak perlu 
Singapura) bisa menjadi benchmark. Biaya-biaya siluman yang dikeluarkan untuk variabel-
variabel tersebut bisa ditekan dengan pemanfaatan teknologi, sehingga setiap proses 
pembayaran tidak harus ada tatap muka antara pegawai pemerintah dan (calon) investor. 
Sedangkan yang menyangkut jumlah prosedur, pengurangan prosedur merupakan hal yang 
tidak dapat ditawar tanpa mengorbankan substansi yang lebih luas. 

Kedua, bagi pemerintah daerah diperlukan langkah serius untuk menekan munculnya 
perda-perda yang antiinvestasi. Pengalaman Depkeu dan Depdagri yang mencabut ribuan 
perda bermasalah membuktikan bahwa banyaknya regulasi pemerintah daerah yang tidak 
sesuai dengan semangat perbaikan iklim usaha. Oleh karena itu, pemerintah pusat 
sebaiknya secara tegas memberikan penalti terhadap daerah-daerah yang tidak mendukung 
ke arah perbaikan iklim usaha/investasi. Sedangkan bagi daerah yang secara nyata 
memberikan kontribusi terhadap perbaikan iklim investasi (dan secara langsung mengurangi 
ekonomi biaya tinggi) perlu diberikan insentif, baik dengan skema fiskal maupun nonfiskal. 
Model inilah yang harus ditempuh oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga 
perbaikan iklim investasi benar-benar nyata di hari depan. Tanpa langkah sistematis 
semacam ini, maka pengurangan ekonomi biaya tinggi hanya menjadi utopia. 

 

Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif Indef 
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Kebijakan Investasi dan Agenda Infrastruktur 

Di tengah krisis ekonomi dunia, pada 2012 kinerja investasi Indonesia justru 
meningkat cukup pesat. Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang Januari-September 2012 mencapai 
Rp229,9 triliun atau meningkat 27 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. 
Sebagai catatan, investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) 
sebesar Rp164,2 triliun atau 71,4 persen. Sementara realisasi Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN) hanya mengambil porsi sebesar 28,6 persen atau Rp65,7 
triliun. Artinya, target realisasi investasi pemerintah pada 2012 sebesar Rp283,5 
triliun, yang terdiri dari PMA sebesar 206,8 triliun dan PMDN sebesar Rp76,7 
triliun sudah hampir tercapai (81,1 persen). 

Tak pelak pencapaian ini mengundang sanjungan ekonom-ekonom dunia, seperti 
Nouriel Roubini (peraih nobel ekonomi) dan George Soros. Bahkan pada Oktober 2012 
Indonesia mendapat kado berharga berupa predikat investment grade dari beberapa 
lembaga pemeringkat seperti Fitch, dari semula BB+ menjadi BBB-, juga Moody’s, dari 
Ba1 menjadi Baa3. Salah satu alasan peningkatan rating tersebut karena Indonesia 
dianggap berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan mengelola fiskal. 

Peningkatan peringkat layak investasi di tengah lesunya perekonomian dunia tentu 
membawa angin segar bagi ekonomi Indonesia. Posisi investment grade akan menjadi 
panduan bagi investor bahwa Indonesia mempunyai prospek bagus untuk 
berinvestasi. Bahkan Roubini menyatakan bahwa mulai saat ini bukan lagi BRIC 
(Brazil, Rusia, India, dan China) yang menjadi lokomotif dunia, tapi MIST (Meksiko, 
Indonesia, Korsel, dan Turki). Daya tarik lainnya bagi investor adalah komitmen 
pemerintah untuk melakukan pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang telah 
didaftar dalam MP3EI. 

Gambar 4.1. Realisasi Investasi Langsung (Rp triliun) 

 
Sumber: Diolah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2012 
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Sayangnya, besarnya arus investasi yang masuk ke Indonesia belum berdampak 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada Triwulan III-2012 Investasi 
mencapai Rp81,8 triliun, namun jumlah tenaga kerja yang terserap hanya 
mencapai 271.648 orang. Ironisnya, tingkat penyerapan tenaga kerja pada 
Triwulan III-2012 justru mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 
22,72 persen (qoq) serta mengalami pertumbuhan negatif dari periode yang sama 
tahun sebelumnya yakni 18,46 persen (yoy). 

 
Tabel 4.1. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Triwulan III-2012 

 
Sumber: Diolah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2012 

 
Dari total tenaga kerja yang terserap, kontribusi paling besar justru berasal dari 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yakni mencapai 144.784 orang (53,30 
persen) atau meningkat 43,36 persen dibandingkan periode yang sama 2011, yakni 
sebesar 100.991 tenaga kerja. Sementara untuk penyerapan tenaga kerja dari 
Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 126.864 tenaga kerja (46,70 persen). 
Sayangnya penyerapan tenaga kerja dari PMA tersebut mengalami penurunan 
45,36 persen dibandingkan periode yang sama 2011, yaitu sebesar 232.165 tenaga 
kerja. 

Menata Ulang Kebijakan Investasi 

Negara berkembang, seperti Indonesia, tidak bisa dipungkiri sangat 
membutuhkan masuknya Investasi asing. Di samping untuk mengatasi 
kelangkaan dana domestik juga untuk memberikan transfer teknologi. Investasi 
asing juga diharapkan dapat mendorong lahirnya pengusaha domestik kelas 
dunia dengan adanya persaingan langsung yang ketat, sehingga akan mendorong 
kemajuan ekonomi di dalam negeri. Indonesia memfasilitasi investasi asing sejak 
1967 melalui UU No. 1/ 1967, yang kemudian disempurnakan lewat PP No. 
20/1994 dan UU Penanaman Modal No. 25/2007. 

Hasilnya cukup luar biasa, sejak 2000-2010 terdapat peningkatan peran PMA 
(penanaman modal asing) terhadap total investasi nasional. Pada 2000, peran PMA 
masih sekitar 63 persen terhadap total investasi. Tetapi, hingga Triwulan III-2012 
peran PMA melonjak menjadi sekitar 71,4 persen. Dengan kata lain, sumbangan 
investasi domestik (PMDN) kurang dari 30 persen. Dengan begitu, konsep PMA 
sebagai pelengkap (komplementer) beralih menjadi mendominasi. 
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Dominasi PMA tersebut dikhawatirkan akan mengancam perekonomian nasional. 
Pemerintah mesti berhati-hati dengan dominasi PMA, karena ketergantungan 
terhadap PMA akan berbahaya karena apabila jumlah PMA menurun secara 
drastis, maka akan memengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. 

Mestinya, pemerintah memprioritaskan mendorong peningkataninvestasi 
domestik sebagai penyangga ekonomi nasional. PMA memang sebuah 
keniscayaan, namun jangan sampai kehadirannya malah meminggirkan investasi 
domestik. Apalagi pada umumnya PMA tidak berorientasi ekspor, hanya 
memanfaatkan pasar domestik. Tak pelak, pertumbuhan PMA yang tinggi tidak 
lantas meningkatkan ekspor secara linier. 

Sampai kini sebagian ekspor Indonesia masih tergantung dari komoditas primer 
(seperti perkebunan) yang didominasi PMDN (meskipun asing juga masuk ke 
sini). Hal ini diperkuat dengan data BKPM bahwa pada Triwulan III-2012 investasi 
PMA mayoritasnya berada di sektor sekunder sebesar 49,85 persen, tersier 28,67 
persen, dan 21,48 persen di sektor primer. Ini artinya kegiatan investasi di 
Indonesia hanya menyantuni kaum pedagang dan bukannya menyokong aktivitas 
produsen dalam proses produksi di sektor industri pengolahan atau jasa. 

Di samping masalah dominasi PMA, penyebaran investasi yang terkonsentrasi 
hanya di wilayah Jawa juga patut dianggap bahwa investasi turut menjadi sumber 
ketimpangan pembangunan antardaerah. BKPM mencatat sampai Triwulan III- 
2012 sekitar 53,5 persen Investasi berada di Jawa, berikutnya Sumatera (15,9 
persen), Kalimantan (15,1 persen), dan pulau-pulau lain mendapatkan porsi yang 
sangat kecil. Artinya, sekitar 70 persen Investasi hanya menyasar di Jawa dan 
Sumatera saja. Dengan pola semacam itu menjadi tidak aneh apabila 
pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi semakin timpang. 

Namun kondisi ini tidak sepenuhnya kesalahan Investor. Pembangunan 
infrastruktur (jalan tol, jembatan, listrik, pelabuhan, dan lain-lain) terkonsentrasi 
di Pulau Jawa sehingga para investor memilih Jawa sebagai lokasi investasi. 
Implikasinya, kegiatan ekonomi terpusat di Jawa. 

Penyebaran investasi yang tidak merata tersebut, maka menjadi salah satu sumber 
ketimpangan pendapatan yang makin menganga. Data BPS menunjukkan adanya 
peningkatan indeks Gini Rasio (yang mengukur ketimpangan pendapatan). Di 
mana pada 2004 Gini Rasio masih berada di level 0,32-0,33, namun pada 2011 
sudah melesat menjadi 0,41 (makin timpang). Salah satun sumber ketimpangan 
tersebut adalah dari PMA karena karakteristik PMA hanya sedikit menciptakan 
lapangan kerja atau relatif padat modal/teknologi. PMA hanya menyerap tenaga 
kerja yang berpendidikan. Sementara sebagian besar (70 persen) tenaga kerja di 
Indonesia hanya tamatan SMP ke bawah. 

Dengan deskripsi permasalahan tersebut, maka peningkatan investasi yang masuk 
ke Indonesia masih diikuti oleh kondisi yang mengkhawatirkan. Untuk itu, tidak 
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ada pilihan lain bagi pemerintah untuk segera menata ulang kebijakan investasi 
nasional. Paling tidak terdapat tiga langkah penyelamatan yang perlu pemerintah 
lakukan segera. Pertama, investasi sebagian besar harus diarahkan ke sektor primer 
(pertanian) dan sekunder (industri pengolahan). Dua sector tersebut dijadikan satu 
paket sehingga pertumbuhan satu sector akan memicu perkembangan sektor 
lainnya. Jika ini dilakukan, bukan hanya target penyerapan tenaga kerja, tetapi 
juga peningkatan nilai tambah. Tentu saja aspek lingkungan harus 
dipertimbangkan agar pembangunan tetap dapat berkesinambungan. Kedua, 
investasi harus dijadikan instrument pemerataan pembangunan (wilayah), bukan 
sebaliknya. 

Konsekuensinya, lokasi investasi harus disebar ke seluruh wilayah secara 
proporsional. Ketiga, penguatan investor domestik harus mulai dirintis. PMA 
harus ditempatkan sebagai pelengkap dan bukan sebagai sumber investasi utama. 
Pemerintah perlu mendesain program kongkret guna meningkatkan porsi PMDN 
dalam konfigurasi investasi nasional. 

Dengan bergesernya dominasi PMA menjadi PMDN diharapkan akan 
memperbesar partisipasi pelaku ekonomi domestik dalam melakukan investasi. 
Pandangan ini bukan berarti sikap antiasing, tetapi sekadar memastikan bahwa 
keberadaannya harus betul-betul berada dalam porsi yang tepat dan member 
manfaat bagi ekonomi nasional. Jika kebijakan tersebut konsisten dilakukan, 
niscaya banyak masalah ekonomi nasional dapat diselesaikan secara serentak, di 
samping target pertumbuhan tercapai sekaligus masalah kemiskinan, 
pengangguran, dan ketimpangan pendapatan juga akan teratasi. 

Mengukur Daya Saing Ekonomi 

Indonesia masih saja menampakkan berbagai anomali. Arus investasi langsung 
sepanjang Januari-September 2012 meningkat 27 persen (yoy), namun tidak 
dibarengi dengan pencapaian sektor perdagangan. Pada Triwulan II-2012, 
Indonesia justru terseok-seok menghadapi defisit perdagangan. Bahkan kondisi 
defisit perdagangan 2012 merupakan kondisi terburuk yang pernah dialami 
Indonesia. Penyebab utama deficit perdagangan adalah terpuruknya kinerja 
ekspor Indonesia dan membanjirnya barang impor. Kondisi tersebut tentunya 
akibat rendahnya daya saing produk buatan Indonesia. Di samping tidak mampu 
bersaing di pasar global, juga tidak mampu menjadi tuan di negeri sendiri. 

Hasil survei Forum Ekonomi Dunia (WEF) mengenai indeks daya saing global 
(global competitiveness index) secara mengejutkan mewartakan bahwa Indonesia 
mengalami penurunan daya saing, turun peringkat dari posisi ke-46 (2011- 2012) 
menjadi ke-50 (2012-2013) dari 144 negara. Penyebab utamanya adalah 
memburuknya variabel pokok daya saing seperti korupsi dan penyogokan, 
perilaku tidak etis dunia usaha, serta biaya yang muncul akibat kejahatan dan 
kekerasan. Posisi Indonesia jauh tertinggal dari beberapa negara di kawasan 



 
Investasi dan Penanaman Modal 269 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

ASEAN, seperti Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 25), Brunei 
(peringkat 28), dan Thailand (peringkat 38). Indonesia hanya unggul dari Filipina, 
Vietnam, dan Kamboja yang masingmasing berada di posisi ke-65, ke-75, dan ke-
85. Kondisi ini tentu memunculkan keprihatinan betapa Indonesia yang notabene 
memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah jauh melebihi negara kecil, 
seperti Singapura, harus menerima kenyataan pahit terpuruk dalam persaingan 
global. 

 
Tabel 4.2. Peringkat Daya Saing Global 

 
Sumber: The Global Competitiveness Index 2012-2013, WEF, Desember 2012 

 
Persoalan daya saing tersebut dikhawatirkan akan membebani iklim investasi di 
Indonesia, terutama PMDN. Bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut akan menjadi 
disinsentif bagi para pengusaha domestik dalam upaya memerkuat investasi. 
Studi yang dilakukan oleh IFC (International Finance Corporation) bekerja sama 
dengan World Bank, misalnya, menunjukkan prestasi yang kurang 
menggembirakan soal iklim investasi ini. Terdapat beberapa variabel yang dinilai 
oleh IFC masih bermasalah dan menjadi kendala investasi, seperti: memulai bisnis, 
perizinan, ketenagakerjaan, pengajuan kredit, perlindungan investor, dan 
pembayaran pajak. 

Sekadar ilustrasi, indikator memulai usaha pada 2013 berada di peringkat 166, 
menurun ketimbang 2012 (peringkat 161). Pola itu juga terjadi pada indikator 
perizinan konstruksi, pengurusan kredit, perlindungan terhadap investor, dan 
pembayaran pajak, di mana pada 2013 peringkatnya justru lebih rendah daripada 
2012. Sedangkan untuk indikator pendaftaran properti, perdagangan lintas negara, 
menjalankan usaha, dan penutupan usaha sedikit mengalami perbaikan. 
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Perbaikan itu boleh dikatakan kurang memiliki makna karena apabila 
dibandingkan negara-negara tetangga iklim usaha di Indonesia masih jauh 
tertinggal. Misalnya, dalam prosedur memulai usaha posisi Indonesia berada di 
belakang Singapura (peringkat 4), Hongkong (peringkat 6), Malaysia (peringkat 
54), Thailand (peringkat 85), dan Vietnam (peringkat 108). Padahal, dalam konteks 
kompetisi penanaman modal asing, negara-negara itu merupakan pesaing 
Indonesia. Posisi yang sama juga terjadi pada aspek lain, seperti biaya memulai 
bisnis, waktu memulai usaha, dan kerumitan pembayaran pajak. 

 
Tabel 4.3. Peringkat Melakukan Usaha di Indonesia dalam Doing Business 2012-2013 

 
Sumber: Doing Business 2012, World Bank dan IFC,dalam Kompas, Oktober 2012 

 
Salah satu masalah utama dalam berinvestasi di daerah ialah ekonomi biaya tinggi 
yang disebabkan oleh praktik pungutan liar (pungli). Jika pada masa Orde Baru 
korupsi hanya berpusat di pusat, kini di era desentralisasi praktik korupsi tersebut 
justru tersebar secara masif ke seluruh daerah. Tidak aneh jika Presiden SBY baru-
baru ini menginstruksikan langsung kepada seluruh jajaran pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan TNI/Polri untuk menghentikan pungli. Di samping itu, 
investor juga seringkali terganjal dengan peraturan-peraturan daerah yang 
membingungkan atau mempersulit kelancaran usaha, termasuk kerumitan dalam 
pengurusan izin ditataran birokrasi. 

Korupsi di daerah menjadi salah satu penyebab Indonesia menempati ranking 100 
dari 183 negara pada Corruption Perception Index (CPI). Studi yang dilakukan LPEM 
FEUI (2008) menemukan bahwa pada pertengahan 2005, persentase pembayaran 
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ilegal (informal payment) kepada pegawai pemerintah mencapai 1,7 persen dari 
total ongkos produksi. Persentase itu telah menurun menjadi 1,3 persen pada 
pertengahan 2007. Jika data itu disandingkan dengan temuan riset lainnya, 
harapan cerah itu mungkin harus ditahan terlebih dulu. Sebagai contoh, sebuah 
truk harus melewati 14 pos pungutan apabila melakukan pengiriman barang dari 
Makassar ke Kendari. Dari pos sebanyak itu, 64 persen biaya yang dikeluarkan 
merupakan pungutan tidak resmi dan hanya 36 persen yang berupa pungutan 
resmi (LPEM FEUI, 2008). Jadi, upaya pemerintah melakukan perbaikan iklim 
usaha, tidak cukup hanya pada level kebijakan, yang terpenting justru dalam 
implementasinya. 

Deskripsi tersebut menyimpulkan realitas bahwa ekonomi biaya tinggi masih 
menjadi karakter bisnis di Indonesia. Beberapa hal mesti dilakukan untuk 
mendobrak kebuntuan ini. 

Pertama, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menyederhanakan regulasi 
yang menjadi ruang lingkupnya, seperti perpajakan, jaminan kepada investor, 
ketenagakerjaan, dan penutupan usaha. Pada level ini, kinerja yang sudah dicapai 
oleh negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia (tidak perlu 
Singapura) bisa menjadi benchmark. Biaya-biaya siluman yang dikeluarkan untuk 
variabel-variabel tersebut bisa ditekan dengan pemanfaatan teknologi sehingga 
setiap proses pembayaran tidak harus ada tatap muka antara pegawai pemerintah 
dan (calon) investor. Pengurangan prosedur juga merupakan keniscayaan. 

Kedua, bagi pemerintah daerah diperlukan langkah serius untuk menekan munculnya 
perda-perda yang anti investasi. Pengalaman Kemenkeu dan Kemendagri yang 
mencabut ribuan perda bermasalah membuktikan bahwa banyaknya regulasi 
pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan semangat perbaikan iklim usaha. Oleh 
karena itu, pemerintahpusat sebaiknya secara tegas memberikan penalti terhadap 
daerah-daerah yang tidak mendukung ke arah perbaikan iklim usaha/investasi. 
Sedangkan bagi daerah yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap perbaikan 
iklim investasi (dan secara langsung mengurangi ekonomi biaya tinggi) perlu 
diberikan insentif, baik dengan skema fiskal maupun nonfiskal. Model inilah yang 
harus ditempuh oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga perbaikan 
iklim investasi benar-benar nyata di hari depan. Tanpa langkah sistematis semacam 
ini, pengurangan ekonomi biaya tinggi hanya menjadi harapan kosong. 

Potret Infrastruktur Nasional 

Dalam era persaingan global, Indonesia masih saja dihadapkan pada berbagai 
masalah mendasar, salah satunya adalah permasalahan infrastruktur. Padahal, 
tidak ada yang memungkiri betapa pentingnya peran infrastruktur dalam 
menentukan daya saing perekonomian bangsa. Dalam laporan Bank Dunia 
(Curbing Fraud, Corruption and Collusion in the Roads Sector, Mei 2011) ditunjukkan 
beberapa studi yang secara jelas memaparkan kaitan di antara keduanya. Di 
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pedesaan India, misalnya, pembangunan jalan telah meningkatkan pertumbuhan 
dan produktivitas pertanian (Fan, Hazell, dan Thorat, 1999). 

Demikian pula, pembangunan jalan di China dan Thailand memberikan kontribusi 
yang signifikan terhadap pertumbuhan output, baik dalam kegiatan pertanian 
maupun non-pertanian (Fan, et. al., 2000, 2002, 2004). Hal yang sama juga terjadi di 
Meksiko, di mana pembangunan jalan memberikan donasi yang kuat terhadap 
peningkatan produktivitas tenaga kerja (Deichman, et. al., 2002). Oleh karena itu, 
semua negara berkembang selama satu dekade terakhir berlomba-lomba 
memperbaiki infrastruktur untuk mendongkrak pembangunan ekonominya. 

Dalam konteks Indonesia, proyek-proyek besar pembangunan infrastruktur (jalan, 
jembatan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain) menggantungkan anggaran dari 
pemerintah pusat. Namun, proyek-proyek infrastruktur dalam skala yang lebih 
kecil merupakan domain pemerintah daerah sepenuhnya. Pemda diberi 
kewenangan mutlak melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing, baik dikerjakan dengan anggaran sendiri maupun 
bekerjasama dengan swasta. Namun, jika dilihat kondisi dan kualitas infrastruktur 
daerah yang kian hancur pasca-pelaksanaan otonomi daerah, maka temuan Bank 
Dunia itu mendapatkan konfirmasi yang meyakinkan. Slogan pemerintah pusat 
dan daerah bergemuruh melakukan pembangunan infrastruktur, tetapi realitasnya 
kondisi infrastruktur malah banyak yang makin hancur. 

Setidaknya terdapat empat infrastruktur vital yang saat ini dalam kondisi 
mencemaskan. Pertama, jalan raya strategis. Jalan di Indonesia sampai 2009 
memiliki panjang sekitar 476.337 km, di mana tak jarang masih merupakan 
warisan Pemerintah Kolonial Belanda. Padahal dengan luas daratan yang sangat 
besar, panjang jalan yang kini tersedia belum optimal dalam mendukung aktivitas 
ekonomi domestik. Hasil studi Bank Dunia mengungkapkan bahwa untuk 
menempuh 100 kilometer perjalanan darat di Indonesia dibutuhkan waktu selama 
2,7 jam. Sedangkan China dan Thailand saja masing-masing hanya membutuhkan 
waktu rata-rata 1,2 jam dan 1,3 jam untuk menempuh jarak 100 kilometer (Media 
Indonesia, September 2012). 

Demikian pula dengan kondisi rel kereta api di Indonesia yang pada 2009 baru 
sepanjang 5.042 km. Jumlah ini sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan China 
dan India yang masing-masing memiliki panjang rel kereta api sebesar 65.491 km 
dan 63.273 km. Sementara itu, konsumsi listrik per kapita juga masih relatif kecil 
hanya 590 kwh per kapita. Bandingkan dengan penduduk di China yang 
mengkonsumsi listrik sebanyak 2.631 kwh per kapita. Rendahnya konsumsi listrik 
di Indonesia ditenggarai karena terbatasnya pasokan listrik dari PLN yang 
disebabkan kekurangan bahan bakar bagi pembangkit listrik milik PLN, baik dari 
batubara maupun gas. Ironisny lagi, dua jenis bahan bakar utama tersebut justru 
di ekspor ke China. 
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Tabel 4.4. Perbandingan Indikator Infrastruktur Beberapa Negara, Tahun 2009 

 
Sumber: The World Bank dan Index mundi, 2012 

 
Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan adalah rendahnya rasio belanja 
infrastruktur terhadap PDB. Alokasi infrastruktur di Indonesia tidak pernah melebihi 
5 persen terhadap PDB. Bandingkan dengan keseriusan pemerintah China dan India 
dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur, dengan rasio belanja infrastruktur 
terhadap PDB masing-masing sebesar 9 persen dan 8 persen. Hasilnya, dari hasil 
survei World Economic Forum (WEF) terhadap 144 negara, peringkat daya saing 
Indonesia dalam hal infrastruktur melorot dua peringkat dari posisi ke 76 pada 2011 
menjadi peringkat ke 78. Hal inidisebabkan dari sembilan aspek daya saing 
infrastruktur, lima di antaranya menurun drastis. Kualitas infrastruktur secara 
keseluruhan jatuh dari peringkat 82 menjadi 92. Sementara kualitas jalan merosot dari 
peringkat 83 ke 90, lalu kualitas infrastruktur pelabuhan melemah dari 103 ke 104. 
Begitupun pada kualitas infrastruktur transportasi udara yang memburuk dari posisi 
ke 80 menjadi 89 dan juga tingkat langganan ponsel per 100 orang anjlok dari 
peringkat 79 ke 90. 

 
Tabel 4.5. Peringkat Kualitas Infrastruktur Indonesia 

 
Sumber: The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, 2012 
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Kondisi infrastruktur yang kian memprihatinkan tersebut sangat berhubungan 
dengan rendahnya kepedulian pemerintah dalam pembangunan dan perbaikan 
infrasturktur. Alokasi anggaran belanja negara untuk infrastruktur di dalam 
APBN sangat minim, tidak pernah mencapai porsi idealnya, yaitu minimal 5 
persen dari produk domestik bruto (PDB). Setelah mendapat tekanan publik yang 
masif, belanja infrastruktur tahun 2013 mencapai sebesar Rp188,4 triliun atau 
mengalami kenaikan terbesar selama paska reformasi. Namun angka tersebut 
masih berada sekitar 2,43 persen dari PDB. 

Permasalahan rendahnya alokasi anggaran infrastruktur belum berhenti di sini. 
Menurut Adam (2012), koefisien infrastruktur di Indonesia sangat kecil 
dibandingkan beberapa negara lain. Setiap kenaikan 1 persen belanja infrastruktur 
berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di China sebesar 0,33 persen, di 
India sebesar 0,21 persen, sedangkan di Indonesia hanya sebesar 0,17 persen. 
Rendahnya koefisien infrastruktur tersebut mencerminkan rendahnya efektivitas 
belanja infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Hasil kajian INDEF juga menunjukkan hal yang sama, peningkatan belanja modal 
pemerintah, hanya berdampak pada peningkatan investasi pemerintah sebesar 30 
persen. Artinya efektivitas belanja modal yang berujung terbangunnya 
infrastruktur hanya sebesar 30 persen. 

Beberapa faktor penyebab kondisi tersebut antara lain adalah rendahnya kualitas 
penyerapan anggaran dan pola penyerapan anggaran di bidang infrastruktur. 
Hingga akhir November 2012 ini saja, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang 
menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur baru bisa merealisasikan 
belanja sekitar 68 persen dari total anggaran kementerian (Investor Daily, 
4/12/2012). Ditambah lagi, mencuatnya berbagai kasus korupsi yang terkait 
proyek infrastruktur yang semakin menggeroti anggaran infrastruktur yang 
notabene sudah sangat kecil. 

Di sisi lain, dibandingkan dengan anggaran yang dikucurkan untuk subsidi energi 
(BBM dan listrik), anggaran infrastruktur sangat jauh sekali tertinggal. Gambar 4.3 
menunjukkan dari 2009 hingga 2013, anggaran infrastruktur selalu lebih rendah 
dari subsidi energi. Pada APBN 2013, subsidi energi menyedot dana sebesar 
Rp274,7 triliun, selisih Rp86 triliun dari anggaran infrastruktur yang hanya diberi 
jatah Rp188,4 triliun. Besaran subsidi energi tersebut masih sangat mungkin jika 
pemerintah tetap mempertahankan kebijakan populis.  

Di samping masalah minimnya pendanaan infrastruktur, pembangunan 
infrastruktur juga terkendala masalah lahan atau perizinan di daerah. Pembebasan 
lahan dan pendanaan menjadi kendala utama dalam merealisasikan proyek-
proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan pada tahun 2012. Sedikitnya ada 
lima proyek infrastruktur transportasi yang tertunda realisasinya pada tahun 2012i 
(Bappenas dan KP3EI dalam Kompas, Oktober 2012), antara lain: 
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i) Elektrifikasi jalur Padalarang-Bandung-Cicalengka (45km) dan 
Kiaracondong-Cicalengka (22km), dengan nilai proyek Rp304 miliar 

ii) Pembangunan pengarah arus Bakauheni sisi timur dan barat, dengan nilai 
proyek Rp1.000 miliar 

iii) Pengembangan Pelabuhan Panjang dan pengembangan Pelabuhan 
Sebalang, dengan nilai proyek Rp282 miliar 

iv) Pembangunan Dermaga Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara Sumatera 
Barat, nilai proyek Rp567,5 miliar 

v) Pengembangan Bandar Udara Mbai di KabupatenNagekeo (NTT). 

Kegagalan pemerintah dalam merealisasikan proyekproyek infrastruktur tersebut 
akhirnya menjadi cermin ketidakseriusan pemerintah dan menjadi sumber 
ketimpangan ekonomi antarwilayah dan ketimpangan antarsektor ekonomi. 
Sampai 2011 kue pembangunan masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. PDRB 
Jawa menyumbang sekitar 57,6 persen dari total PDB dan Pulau Sumatera 
mengambil porsi sebesar 23,3 persen. Kedua pulau tersebut menguasai sekitar 82 
persen dari PDB Indonesia. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa 
Tenggara hanya mendapat bagian sekitar 18 persen. 

Disparitas pertumbuhan ekonomi antarwilayah tersebut semakin tak terbantahkan 
disebabkan oleh persoalan infrastruktur. Lebih dari 55 persen infrastruktur 
terdapat di pulau Sumatera dan Jawa yang luasnya hanya mencakup sekitar 32 
persen dari seluruh wilayah Indonesia. Sisanya sekitar 45 persen sebaran 
infrastruktur berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang luasnya 
lebih dari 68 persen dari luas wilayah. Wilayah yang secara relatif cukup seimbang 
antara luas, sebaran penduduk dan infrastruktur adalah pulau Sumatera serta Bali 
dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah lainnya cenderung timpang, baik 
kelebihan penduduk seperti pulau Jawa maupun yang kepadatan penduduknya 
relatif rendah seperti di Kalimantan, Maluku, dan Papua. 

Selanjutnya, ketimpangan antarsektor ekonomi ditunjukkan oleh semakin 
tergerusnya kontribusi sektor pertanian dan industri dalam pembangunan. Pada 
2011 sektor pertanian hanya tumbuh 3 persen, bahkan pada 2010 tumbuh 2,86 
persen, padahal pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen. 

Kondisi yang sama juga terjadi di sektor industri, yang pertumbuhannya kerap di 
bawah 4 persen pada 2008 dan 2009. Menginjak 2011 sektor industri baru membaik 
dan tumbuh sebesar 6,2 persen. Namun demikian, kontribusi sektor industry 
terhadap PDB melorot menjadi 24 persen, padahal pada 2005 mencapai 28 persen. 
Sebaliknya, sektor nontradeable tumbuh kencang dan menyumbang besar bagi 
pertumbuhan ekonomi nasional. 

Jika Indonesia tidak ingin tertinggal dari negara-negara lain, pembangunan 
infrastruktur harus segera digencarkan. Apalagi, Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) akan segera diberlakukan pada 2015 nanti. Jika kondisi infrastruktur masih 
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mengenaskan, bukan tidak mungkin Indonesia hanya akan menjadi penonton dan 
pasar bagi komoditas impor negaranegara lain karena rendahnya daya saing atau 
tingginya biaya logistik. 

Agenda Mendesak Infrastruktur 

Pada September 2012 lalu McKinsey Global Institute (MGI) menyatakan bahwa 
Indonesia berpeluang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketujuh terbesar 
di dunia pada 2030. 

Alasannya karena pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dibandingkan 
dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Brasil, Rusia, India, dan China. 
Selain itu, pertumbuhan masyarakat kelas menengah juga cukup signifikan 
sehingga sangat dapat diandalkan menjadi kekuatan pasar domestik. 

Sungguh pun begitu, pemerintah tidak boleh terburuburu membusungkan dada 
setelah mendengar ramalan MGI tersebut. Masih terlalu banyak pekerjaan rumah 
yang harus segera dibenahi pemerintah, salah satunya yakni persoalan 
infrastruktur. Apalagi, perilaku korupsi yang masih merajalela di negeri ini 
dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan terbesar bagi upaya pembangunan 
infrastruktur di Indonesia. Jika pemerintah tidak serius membenahi problem 
korupsi dan infrastruktur, momentum untuk menjadi negara terbesar ketujuh 
dunia tersebut akan lewat begitu saja dan bahkan menjadi kebalikannya, 
Indonesia justru akan terpuruk menjadi bangsa tertinggal karena seluruh sumber 
daya yang ada terkuras habis digerogoti pihak-pihak yang tidak 
bertanggungjawab. 

Mendekati pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 nanti, 
semakin besar kekhawatiran akan terperosok dan babak belurnya Indonesia dalam 
menghadapi babak baru persaingan global di kawasan ASEAN. Bagaimana tidak, 
pada pertemuan ASEAN Senior Transport Official 26 November 2012 lalu di Bali, 
telah disepakati pelaksanakan tiga proyek vital yang akan menghubungkan 
Indonesia dengan negara-negara di kawasan. Proyek tersebut antara lain jaringan 
jalan tol ASEAN (ASEAN Highway Network), jalur rel Kunming Singapura 
(Singapore Kunming Rail Link), dan studi kelayakan jaringan kapal penyeberangan 
(ro-ro) maupun angkutan laut. 

Adanya rencana ketiga proyek tersebut membawa konsekuensi bahwa arus 
barang dan jasa dari luar negeri akan semakin deras. Ini artinya pasar Indonesia 
akan semakin mudah diserbu oleh produk-produk luar. Padahal, ketersediaan 
infrastruktur atau konektivitas dalam negeri masih sangat minim. Jika Indonesia 
belum siap dalam memperkuat daya saing produk domestik, artinya Indonesia 
akan menghadapi gempuran produk-produk dari luar negeri. 

Sementara itu, proyek percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 
Indonesia (MP3EI) yang notabene menitikberatkan pada infrastruktur di semua 
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provinsi justru terganjal oleh birokrasi sendiri. Tarik ulur kepentingan 
antarkementerian maupun pusat-daerah masih sangat menonjol. Misalnya pada 
kasus pemberian izin lokasi industri di areal kehutanan oleh pemerintah daerah, 
ternyata areal kehutanan tersebut belum dikonversi terlebih dahulu untuk 
dijadikan areal industri. Contoh persoalan lain adalah masih belum jelasnya 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sebagian provinsi. Berbagai kendala 
tersebut pada akhirnya justru akan menjadi penghambat proyek MP3EI yang telah 
pemerintah dengungdengungkan selama ini. 

Menyikapi berbagai persoalan yang mendera infrastruktur tersebut, tidak ada 
pilihan lain bagi pemerintah selain merealisasikan secara konsisten pembangunan 
infrastruktur dengan target yang lebih terukur. Beberapa langkah dan solusi atas 
permasalahan tersebut antara lain, Pertama, persoalan keterbatasan dana untuk 
membiayai proyek-proyek infrastruktur dapat dipecahkan antara lain dengan cara 
membentuk lembaga pembiayaan khusus infrastruktur; melalui pembiayaan 
perbankan, terutama bank BUMN; pemanfaatan sumber pendanaan dari dana 
pensiun dan asuransi; serta IPO BUMN yang terkait infrastruktur. Adapun opsi 
mengeluarkan surat utang/obligasi sebagai modal pembiayaan dan instrumen 
pembiayaan bilateral, multilateral, dan internasional harusnya menjadi opsi 
terakhir jika sumber-sumber pembiayaan utama sudah tidak dapat dilakukan. 

Kedua, menjalin kerja sama dengan sektor privat domestik untuk mengerjakan 
infrastruktur jalan tol dan pelabuhan. Pemerintah dapat memberi aneka insentif 
agar sektor swasta tertarik masuk ke bidang infrastruktur, seperti jaminan 
terhadap risiko proyek yang diperjanjikan dengan pemerintah guna meningkatkan 
kelayakan credit (creditworthiness) proyek, kepastian lahan, fleksibilitas negosiasi 
variasi transfer tingkat risiko dari pemerintah ke sektor swasta, dan lain-lain. 
Lebih penting lagi, dibutuhkan komitmen politik untuk memprioritaskan 
pembangunan infrastruktur. 

Ketiga, terkait penyelesaian masalah ketimpangan antarsektoral harus dimulai 
dengan prioritas pembangunan infrastruktur di sektor pertanian dan masyarakat 
perdesaan. 

Selama ini proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah lebih berorientasi pada 
pembangunan jalan (tol), listrik (di perkotaan dan sektor industri), dan lain-lain. 
Padahal sektor pertanian merupakan sektor terbesar yang menjadi tumpuan mata 
pancaharian penduduk Indonesia. Untuk itu pembangunan infrastruktur 
pertanian dan perdesaan seperti bendungan, irigasi, jalan perdesaan, dan air 
bersih harus menjadi prioritas. Apalagi pemerintah telah mencanangkan target 
ambisius di sektor pertanian yakni swasembada pangan. 

Keempat, terkait penyelesaian masalah ketimpangan antarwilayah dapat 
dipecahkan dengan pembangunan di sektor maritim/kelautan, tujuan antaranya 
ialah konektivitas antarpulau. Sektor kelautan sangat perlu diperhatikan karena 
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dua per tiga luas wilayah Indonesia merupakan lautan. Apabila sector kelautan 
dikembangkan, maka pembangunan Indonesia bagian timur akan lebih mudah 
dicapai sebab sumber daya kelautan sebagian besar berada di wilayah tersebut. 

Pembangunan infrastruktur di sektor kelautan pada 2013 sedikit terbantu dengan 
adanya pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar Rp2,88 triliun 
untuk perbaikan konektivitas domestik dan internasional, khususnya dalam hal 
perbaikan pelabuhan. Kabar baik juga datang dari Agen Pembangunan Perancis 
(AFD) yang menawarkan pinjaman secara langsung (direct-loan) kepada 
perusahaan-perusahaan BUMN tanpa melalui perantara dan jaminan pemerintah. 
Pinjaman senilai US$400 juta (Rp3,85 triliun) tersebut diperuntukkan bagi 
pengerjaan proyek-proyek infrastruktur. 

Masih banyak persoalan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, misalnya 
kapasitas birokrasi dan koordinasi pemerintah/kementerian. Kasus korupsi perlu 
benarbenar disikapi pemerintah secara serius karena hal itu membuat kualitas 
infrastruktur menjadi sangat rendah. Sementara itu, ketimpangan pembangunan 
antarwilayah, pelibatan sector swasta, dan pemihakan terhadap sektor 
pertanian/pedesaan harus diupayakan menjadi pertimbangan utama dalam 
pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki 
manfaat ekonomi, namun juga berkontribusi dalam menciptakan tatanan sosial 
yang berkeadilan. 
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