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PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA  

A. PERDAGANGAN ANTAR NEGARA 

 

 

Hubungan ekonomi internasional adalah hubungan ekonomi antara satu negara dengan 
negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut 
maupun antar beberapa negara. 

Hubungan ekonomi internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan 
serta kerjasama internasional. Para pelaku yang mengadakan hubungan ekonomi 
internasional meliputi swasta, pemerintah maupun organisasi internasional. 

Hubungan ekonomi internasional berbeda dengan hubungan antar regional (yaitu hubungan 
diantara berbagai wilayah negara yang sama), sehingga memerlukan peralatan analisis yang 
sediit berbeda dan menganggap ekonomi internasional sebagai bagian yang berbeda dari 
ilmu ekonomi. 

Hubungan ekonomi internasional itu mempunyai ciri- ciri yang khusus dibanding dengan 
hubungan interregional. Hubungan khusus tersebut yaitu : 

a. Mobilitas faktor seperti tenaga kerja dan modal relative lebih sukar 
b. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan dan politik yang berbeda. 
c. Faktor produksi yang dimiliki berbeda sehingga menimbulkan perbedaan harga 

barang yang diberikan. 

Ukuran kasar terhadap hubungan ekonomi di antara berbagai negara atau dikatakan sebagai 
tingkat saling ketergantungan diberikan oleh resiko antara ekspor dan impor mereka akan 
barang atau jasa terhadap produk domestic bruto atau Gross Domestic Product (GDP). 

Sedangkan masalah pokok yang dihadapi dalam ekonomi internasional juga sama dengan 
ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan (scarcity) dan produk dan masalah pilihan (choice) produk. 
Dalam hal ini yang diartikan dengan produk adalah barang dan jasa serta ide yang 
dibutuhkan dan dihasilkan atau diolah oleh manusia. 

Masalah kelangkaan dan pilihan atas produk (barang, jasa dan ide) tersebut muncul karena 
adanya permintaan atau demand akan kebutuhan dan keinginan (needs and wants) manusia 
yang tidak terbatas (rising demand) dan penawaran (supply) dari sumber daya (resource) yang 
sifatnya terbatas. 

Sebagai konsekuensi dari ciri atau karakteristik globalisasi ekonomi dunia maka ekonomi 
internasional tidak atau bukan lagi merupakan bagian kecil dari ekonomi nasional suatu 
negara. Sebaliknya, justru ekonomi nasional suatu negara merupakan bagian kecil dari 
ekonomi internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya krisis moneter yang dialami 
oleh beberapa negara di Asia Tenggara, terutama yang dialami Indonesia sejak Juli 1997 
sebagai dampak dari globalisasi ekonomi dunia. 
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Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan perniagaan dari 
suatu negara asal (country of origin) yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan 
(country of destination) yang dilakukan perusahaan multinasional untuk melakukan 
perpindahan barang dan jasa, modal, tenaga kerja, teknologi dan perpindahan merek 
dagang. 

Perdagangan internasional timbul karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah 
negara tersebut tidak bisa memproduksi semua barang kebutuhanan yang dibutuhkan oleh 
negara tersebut sendiri, perdagangan internasional juga timbul karena adanaya perbedaan 
jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk memproduksi barang 
kebutuhan pokok, biaya produksi terdiri dari upah, modal, sewa tanah, biaya bahan 
mentah, serta efisiensi dalam proses produksi. Untuk menghasilkan suatu barang produksi 
negara satu belum tentu sama ongkos biayanya dengan negara lain. Perbedaan inilah yang 
menjadi pangkal dari timbulnya perdagangan internasional. 

Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi mengingat 
kemampuannya memperluas kemungkinan konsumsi suatu negara. Perdagangan merupakan 
suatu usaha jasa perantara, yang menghubungkan produsen komoditas tertentu kepada 
konsumennya. 

Dengan melakukan spesialisasi di bidang tertentu yang tingkat produktivitasnya tinggi, 
setiap negara dapat mengkonsumsi lebih banyak barang maupun jasa daripada 
memproduksi segala sesuatu sendiri. Perdagangan luar negeri merupakan kegiatan 
pertukaran barang dan jasa yang dulakukan antara penduduk suatu negara dengan negara 
lain. 

Perdagangan internasional ekspor dan impor adalah kegiatan yang dijalankan eksportir 
maupun produsen eksportir dalam transaksi jual beli suatu komoditi dengan negara asing. 
Kemudian penjual dan pembeli yang lazim disebut sebagai eksportir dan importer, 
melakukan pembayaran dengan valuta asing. 

Karena setiap negara berbeda dengan negara lainnya ditinjau dari sudut sumber alam, iklim, 
letak geografis, penduduk, keahlian, tenaga kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi 
dan sosialnya. Oleh karena hal tersebut, maka memungkinkan terjadinya perdagangan antar 
Negara yang satu dengan negara lain, hal tersebut dapat terjadi karena ada barangbarang 
kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu Negara yang hanya dapat 
diproduksi di daerah dan iklim tertentu, atau karena suatu negara mempunyai kombinasi 
faktor- faktor produksi lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara itu dapat 
menghasilkan barang yang lebih dapat bersaing. Adakala produksi dari suatu negara belum 
dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri, oleh karena hal itu semenjak berabad-abad 
yang lalu telah mendorong orang untuk memperdagangkan hasil produksi itu ke negara 
lainnya di luar batas negaranya. 

Perdagangan luar negeri ini dilakukan karena dianggap sangat menguntungkan dan 
dipandang dapat memberikan manfaat terntentu. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya 
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perdagangan luar negeri kita bagi perekonomian negara pada umumnya, baik dalam bidang 
ekspor maupun impor. 

Perdagangan internasional akan senantiasa menggunakan beberapa asumsi dasar yaitu: 

a. Neurtrality of Money, dalam arti uang tidak berpengaruh atas harga relative. 
b. Jumlah faktor produksi dari setiap negara. 
c. Faktor produksi dari tiap negara tidak dapat berpindah (international immobility of 

factors). 
d. Teknologi yang tidak sama 
e. Taste and income distribution dianggap sebagai sesuatu yang given dan tidak berubah. 
f. Tidak terdapat hambatan perdagangan (trade barrier) dalam bentuk biaya transport, 

informasi dan komunikasi. 
g. Adanya full employment faktor produksi dan tidak terjadi exess supplies atau shortage 

of commodities. 

Sedangkan teori internasional dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu teori 
praklasik merkantilisme, teori klasik, dan teori modern. Teori klasik yang dikenal dengan 
teori keunggulan absolute oleh Adam Smith (1766) dan teori biaya relative oleh David 
Ricardo (1817). Sedangkan teori faktor proporsi yang diperkenalkan oleh Hocker dan 
Ohlin desebut sebagai teori modern yang didalamnya terdapat faktorfaktor proporsi, 
permintaan dan penawaran/ teori parsial (Nopirin 1995:7). 

Adapun penjelasan dari masing- masing teori tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Teori Praklasik Merkantilisme 

Merkantilisme adalah suatu aliran atau filsafat yang tumbuh dan berkembang dengna pesat 
pada abad XVI sampai XVII di Eropa Barat. Adapun ide- ide pokok dari ajaran ini adalah : 

- Suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar dari 
impor (X>M). 

- Surplus yang diperoleh dari selisih ekspor dan impor atau ekspor neto tersebut 
diselesaikan dengan pemasukkan logam mulia (LM), terutama emas dan perak dari luar 
negeri. Dengan demikian, semakin besar ekspor neto maka akin banyak logam mulia 
yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. 

- Pada waktu itu logam mulia igunakan sebagai alat pembayaran (uang) sehingga negara 
atau raja memiliki logam mulia yang banyak akan kaya atau makmur. 

- LM yang banyak tersebut digunakan untuk membiayai armada perang guna memperluas 
perdagangan luar negeri dan penyeberan agama. 

- Penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri ini 
diikuti dengan kolonialisasi di Amerika Latin, Afrika dan Asia dari abad XVI sampai 
XVII. 

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut merkantilisme melaksanan kebijakan perdagangan 
(trade policy) sebagai berikut : 

1) Mendorong ekspor sebesar- besarnya, kecuali logam mulia. 
2) Melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. 
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Kebijakan tersebut di atas pada saat ini masih dijalankan oleh banyak negara dalam bentuk 
neo-merkantilisme yaitu kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi 
industri nasional dengan menggunakan tariff atai tariff Barrier (TB) dan kebijakan nontariff 
Brairer (NTB). Biasanya Tariff Brairerr dilaksanakan dengan menggunakan countervailing 
duty,bea anti dumping dan shurcharge. ) 

Dalam hal ini kebijakan yang lebih banyak digunakan adalah dalam bentuk non tariff brairer 
(NTB) seperti larangan, system kuota, ketentuan teknis, harga patokan custom value, 
perturan kesehatan atau karantina dan lain- lain. 

b. Teori Klasik 

1) Teori Keunggulan Absolute Absolute Advantage 

Adam Smith berpendapat bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan 
internasional (gain from trade) karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor 
barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak (absolute advantage), serta 
mengimpor barang jika negara tersebut mmiliki ketidak unggulan mutlak (Absolute 
disanvantage). 

Adam Smith percaya bahwa seluruh negara dapat memperoleh keuntungan dari 
perdagangan dan dengan tegas menyarankan untuk menjalankan kebijakan yang dinamakan 
laissez-faire, yaitu suatu kebijakan yang menyarankan untuk meminimalkan campur tangan 
pemerintahan dalam perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan, sumber daya dunia 
dapat didayagunakan secara efisien dan dapat memaksimalkan kesejahteraan dunia. 

Secara matematis, teori absolute advantage dari ini dapat diilustrasikan dengan data 
hipotesis sebagai berikut : 

Tabel 1 
Data Hipotesis Teori Keunggulan Mutlak 

Produk Per satuan 
Tenaga kerja/ hari 

Teh Sutra 
DTDN 

(Dasar Tukar Dalam 
Negeri) 

Indonesia 12 kg 3 m 
4 kg = 1 m 
1 kg = ¼ m 

Cina 4 kg 8 m 
½ kg = 1 m 
1 kg = 2 m 

Sumber: Hady, (2001)  

Teori keunggulan mutlak ini didasarkan kepada beberapa asumsi pokok antara lain sebagai 
berikut : 

a) Faktor yang digunakan hanya tenaga kerja 

b) Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama 

c) Pertukaran dilakukan secara barter tanpa uang. 

d) Biaya transport diabaikan. 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki keunggulan 
absolute dalam produksi teh (12 kg), sedangkan Cina memiliki keunggulan absolute dalam 
produksi sutra (8m). 

Jika Indonesia dan Cina melakukan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) maka 
berdasarkan DTDN (Dasar Tukar Dalam Negeri) antara produsen teh dan sutra kedua 
negara itu akan menjadi seperti berikut. 

Di Indonesia : 

- 1 kg teh dinilai sama dengan ¼ m sutra 

- 1m sutra dinilai sama dengan 4 kg teh 

Di Cina 

- 1 kg teh dinilai sama dengan 2m sutra 

- 1m sutra dinilai sama dengan ½ kg teh 

Dari DTDN di atas dapat dilihat sebagai berikut : 

- Harga 1kg teh di Indonesia lebih murah (hanya ¼ sutra) dibanding Zdengan di Cina yang 
lebih mahal (yaitu 2 m sutra). 

- Sebaliknya harga 1m sutra di Cina lebih murah (hanya ½ kg teh) dibandingkan dengan di 
Indonesia yang lebih mahal (yaitu 4 kg teh) 

Berdasarkan perbandingan DTDN pada kedua negara di atas, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut 

a) Indonesia memilki keunggulan absolute pada produksi the sehingga akan melakukan 
spesialisasi produksi dan ekspor the ke Cina. Sebaliknya Indonesia akan mengimpor 
stra dari Cina. 

b) Cina memiliki keunggulan mutlak pada produksi sutra, sehingga akan melakukan 
spesialisasi dan ekspor sutra ke Indonesia. Sebaliknua Cina akan melakukan impor 
teh dari Indonesia. 

Sedangkan manfaat dari adanya spesialisasi produk adalah sebagai berikut : 

a) Dengan spesialisasi dan mengekspor 1 kg teh ke Cina, Indonesia akan mendapatkan 
2 m sutra, sedangka di dalam negeri hanya dinilai atau dapat ditukar dengan ¼ m 
sutra. Dengan demikian melalui spesialisasi produksi dan perdagangan internasional 
Indonesia akan mendapat keuntungan (gain from trade) sebesar 2m- ¼ m = 1 1/3 
meter sutra. 

b) Sebailknya dengan melakukan spesialisasi dan mengespor 1 m sutra ke Indonesia 
Cina akan mendapat 4 kg teh, sedangkan di dalam negeri hanya dinilai atau dapat 
ditukar dengan ½ kg teh. 

Dengan demikian melalui spesialisasi produksi dan perdagangan internasional, Cina akan 
mendapatkan keuntungan (gain from trade) sebesar 4 kg – ½ kg = 3 ½ kg teh. 

Analisa manfaat perdagangan internasional (gain from trade) ini juga dapat dilihat dari 
terjadinya peningkatan produksi dunia untuk teh dan sutra setelah keua negara melakukan 
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spesialisasi (24 kg the dan 16 m sutra) dibandingkan dengan sebelum melaukan spesialisasi 
(16 kg teh dan 11m sutra). 

Akan tetapi teori absolute advantage dari Adam Smith ini memiliki kelemahan. Perdagangan 
internasional terjadi dan menguntungkan kedua negara bila masing- masing Negara 
memiliki keunggulan mutlak yang berbeda. Dengan demikian jika hanya satu negara yang 
memiliki keunggulan mutlak, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang 
menguntungkan. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari teori ini. 

2) Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) oleh David Richardo 

Teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith tenyata memiliki kelemahan 
karena negara yang melakukan perdagangan internasional tersebut harus memiliki 
keunggulan absolut. Maka dari itu, David Ricardo dengan teori keunggulan komparatif 
menyempurnakan teori yang sebelumnya dikemukakan oleh Adam Smith tersebut. 

Teori David Ricardo didasarkan pada nilai tenaga kerja atau theory of labor value yang 
menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam 
kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. 

Menurut teori cost comparative advantage (labor efficiency), suatu negara akan memperoleh 
manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan 
mengekspor barang di mana negara tersebut berpdoruksi relative lebih efisien serta 
mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relative kurang atau tidak efisien. 

Berdasarkan contoh hipotesa di bawah ini maka dapat dijelaskan meskipun suatu negara 
tidak memiliki keunggulan absolute dibanding dengan negara lain, perdagangan internasional 
akan bisa dilakukan yang menguntungkan kedua negara melalui spesialisasi jika negara- 
negara tersebut memiliki cost comparative atau labour efficiency. 

Tabel 2. 
Perhitungan cost comparative (labour efficiency) 

Perbandingan cost 1 kg gula 1m kain 

Indonesia/ Cina 3/6 HK 4/5 HK 
Cina/ Indonesia 6/3 HK  

Sumber: Hady (2001) 

Berdasarkan perbandingan cost comparative advantage atau labor efficiency di atas, dapat 
dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia lebih efisien di bandingkan tenaga kerja Cina dalam 
produksi 1 kg gula (3/6 atau ½ hari kerja) daripada produksi 1 meter kain (4/5 hari kerja). 
Hal ini akan mendorong Indonesia melakukan spesialisasi produksi dan ekspor gula. 

Seballiknya tenaga kerja Cina ternyata lebih efisien di bandingkan dengan tenaga kerja 
Indonesia dalam produksi 1 meter kain (5/4 hari kerja) daripada produksi 1 kg gula (6/3 
atau 2/1 hari kerja). Hal ini mendorong Cina melakukan spesialisasi produksi dan ekspor 
kain. 

Sedangkan manfaat yang didapat dari adanya perdagangan internasional (gain from trade) 
berdasarkan matrik di atas, dapat disusun perbandingan kemampuan produksi setiap tenaga 
kerja per hari kerja pada masing- masing negara sebagai berikut : 
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Tabel 3. 
Gain from trade Teori Comparative Advantage 

Perbandingan Produksi / TK / HK Dasar Tukar Dalam 
Negeri (DTDN) Negara Gula Kain 

Indonesia 1/3 kg ¼ m 

1 kg = ¾ m 
4 kg 

4/3 kg = 1 m 
 

Cina 1/6 kg 1/5 m 
1 kg = 6/5 m 

5 kg 
5/6 kg = 1 

Sumber: Hady (2001) 

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

a) Bila Indonesia melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor 1 kg gula ke Cina, 
maka akan memperoleh 6/5 m kain, sedangkan berdasarkan DTDN hanya 
memperoleh ¾ m kain, Jadi dengan spesialsisasi akan memperoleh kauntungan 
sebesar (6/5 m- ¾ m ) = 9/20 m. 

b) Sebaliknya bila Cina melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor 1 m kain ke 
Indonesia, maka aka diperoleh 4/3 kg gula, sedangkan berdasarkan DTDN hanya 
memperoleh 5/6 kg gula. Jika dengan spesialsisasi produksi dan ekspor kain, Cina 
akan memperoleh keuntungan sebesar (4/3 kg -5/6 kg) = 9/18 kg. 

c) Keuntungan dari kedua negara jika melakukan perdagangan internasional ini 
merupakan gain from trade atau manfaat perdagangan internasional karena adanya 
perbedaaan labor efficiency 

Teori Modern 

Salah satu teori modern ini dekemukakan oleh H-O (Heckscher- Ohlin) seringkali disebut 
pula sebagai teori kepemilikan faktor (factor endowment theory) atau teoeri proporsi faktor 
(factor proportion theory). Teori ini membedakan opportunity cost suatu produk antara satu 
negara dengan Negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi 
faktor produksi yang dimiliki (endowment factors) masing- masing negara. Perbedaan 
opportunity cost tersebut dapat menyebabkan adanya perdaganan internasional. negara- 
negara yang memiliki faktor produksi lebih banyak atau murah dalam memproduksinya 
akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya masing- 
masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor 
produksi yang relative langka atau mahal dalam produksinya. 

Dalam analisisnya, teori H-O menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva isocost yaitu 
kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua adalah kurva 
isoquant yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Dalam teori 
ekonomi mikro kurva isocost akan menyinggung kurva isoquant pada suatu titik optimal. 
Jadi dengan biaya (cost) tertentu akan diperoleh sejumlah produk yang maksimal, atau 
dengan kata lain biaya/cost minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. 
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Teori H-O didasarkan pada serangkaian asumsi sederhana guna memudahkan dan 
melancarkan pembahasan. Hanya saja sebagian dari asumsinya terlalu sederhana atau 
bahkan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. 

Asumsi tersebut adalah : 

a) Dunia ini hanya terdiri dari dua negara, dua komoditi dan dua faktor produksi. 
b) Kedua negara itu memiliki dan menggunakan tingkat teknonogi produksi yang sama 
c) Salah satu dari kedua komoditi tersebut bersifat padat modal, sedangkan yang lain 

bersifat padat tenaga kerja, dan halini berlaku di kedua negara. 
d) Skala hasil yang konstan 
e) Spesialisasi produksi yang terjadi di masing-masing negara setelah perdagangan 

internasional berlangsung tidak lengkap atau tuntas. 
f) Persamaan selera di kedua negara 
g) Adanya kompetitif sempurna di pasar komoditi maupun di pasar faktor produksi. 
h) Pentingnya mobilitas internal, namun menyisihkan kemungkinan terjadinya 

mobilitas atau perpindahan faktor produksi antar negara. 
i) Tidak ada biaya transportasi, tarif maupun berbagai bentuk hambatan lainnya yang 

mengganggu berlangsungnya perdagangan internasional secara bebas. 
j) Seluruh sumber daya produksi yang ada di masing- masing negara terkerahkan 

secara penuh (full employment).  

Teori H-O telah melangkah lebih jauh dengan menemukan pernyataan secara tegas bahwa 
perbedaan dalam kelimpahan factor harga-harga komoditi (X dan Y) di antara kedua 
negara sebelum berlangsungnya perdagangan. Perbedaan dalam harga-harga factor dan 
harga- harga komoditi secara relatif itu selanjutnya diterjemahkan sebagai perbedaan dalam 
harga faktor produksi secara absolute (bilangan nilainya) dan harga komoditi di antara 
kedua negara tadi. Selisih harga absolute atas berbagai komoditi di antara kedua negara 
itulah yang merupakan penyebab langsung terjadinya perdagangnan. 

Teori penyamaan harga faktor produksi (sebagai implikasi yang wajar dari teori H-O) 
menganggap bahwa perdagangan internasional akan menghapuskan atau mengurangi 
perbedaan harga absolute maupun harga relative produksi sebelum perdagangan setiap 
negara. 

Teori Permintaan 

Jumlah suatu komoditi yang bersedia dibeli individu selama periode waktu tertentu 
merupakan fungsi dari atau tergantung pada harga komoditi itu, pendapatan nominal 
individu, harga komoditi lain, dan cita rasa individu. Atas dasar harga komoditi yang 
tertentu tadi, sementara pendapatan nominal individu citarasa dan harga komoditi lain 
diangap konstat (asumsi ceteris paribus) kita peroleh skedul permintaan individu untuk 
komoditi itu. Sedangkan permintaan seseorang atau masyarakat akan suatu barang 
ditentukan oleh banyak faktor. Diantara faktor- faktor tersebut yang mempengaruhi 
permintaan seseorang akan barang atau jasa yang diminta adalah: 

a. Harga barang itu sendiri 
b. Harga barang lain yang mempunyai kaitan dengan barang tersebut 
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c. Perndapatan rumah tangga atau pendapatan rata- rata masyarakat 
d. Corak disrtibusi pendapatan masyarakat 
e. Cita rasa masyarakat 
f. Jumlah penduduk 
g. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. 

Dalam analisis ekonomi, secara teori maupun dalam praktek sehari- hari adalah sangat 
berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana responsifnya permintaan terhadap 
perubahan harga. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu pengukuran terhadap kuantitatif 
yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap 
perubahan permintaan. Yang dimaksud dengan elastisitas permintaan adalah besarnya 
pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Sedangkan yang dimaksud 
dengan elastisitas penawaran adalah uktudan kuantitas sebagai akibat perubahan harga 
terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. 

Teori Penawaran 

Penawaran adalah jumlah komoditi yang bersedia ditawarkan oleh produsen tunggal selama 
periode waktu tertentu adalah fungsi dari atau tergantung pada harga komoditi itu dan 
biaya produksi untuk produsen tersebut. Penawaran adalah hubungan antara harga dan 
jumlah barang yang ditawarkan. Secara lebih spesifik, penawaran menunjukkan seberapa 
banyak produsen suatu barang mau dan mampu menawarkan per periode pada berbagai 
kemungkinan tingkat harga, hal lain diasumsikan konstan. Sampai di mana para penjual 
menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, 
diantaranya adalah: 

a. Harga barang itu sendiri. 
b. Harga barang-barang lain. 
c. Ongkos produksi, yaitu biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan 

mentah. 
d. Tingkat teknologi yang digunakan. 

Penawaran pasar atau penawaran agregat suatu komoditi memberikan jumlah alternative 
dari penawaran komoditi dalam periode waktu tertentu pada berbagai altermatif oleh 
semua produsen dan pasar. 

Penawaran pasar komoditi itu tergantung pada semua faktor yang menentukan penawaran 
produsen secara individu dan seterusnya, pada jumlah produsen dalam pasar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Investasi dan Penanaman Modal 339 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

BENTUK HAMBATAN – HAMBATAN PERDAGANGAN ANTAR NEGARA 

Kebijakan Perdagangan Internasional 

Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan atau kebijakan pemerintah yang 
secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk dari 
perdagangan internasional. Bentuk- bentuk hambatan atau retriksi dalam melakukan 
perdagangan internasionla adalah sebagai berikut: 

a. Tarif. Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang 
melewati batas suatu negara, jika ditinjau dari aspek asal komoditi, tariff digolongkan 
menjadi : 

1) Bea Ekspor (Eksport Duties). Bea ekspor adalah pajak atau bea yang dikenakan 
terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. Jadi untuk barang- barang 
yang ke luar dari costum area suatu negara dikenakan pajak. Custom area adalah 
daerah di mana barang- barang bebas bergerak dengan tidak dikenai biaya pabean. 
Batas Custom area biasanya sama dengan batas wilayah suatu negeara. 

2) Bea Transito (Transit Dutie). Bea transito adalah pajak atau bea yang dikenakan 
terhadap barang- barnag yagn melalui suatu wilayah suatu negara dengan ketentuan 
bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. 

3) Bea Impor (Import Duties). Bea impor adalah bea atau pajak yang dikenakan kepada 
suatu barang- barang yang masuk ke dalam custom area dengan ketentuan sebagai 
tujuan akhir. 

b. Non tarif 

Kuota adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah fisik terhadap brang yang masuk 
(kuota impor) dan keluar (kuota ekspor). 

Adapun penjelasan lebih lanjut tentang kuota ekspor adalah sebagai berikut : 

1) Kuota impor 

Kuota (jumlah atau pembatasan kuantitas) adalah merupakan bentuk hambatan 
pperdagangan internasional non tariff yang paling penting. Kuota adalah pembatasan secara 
langsung terhadap jumlah impor dan ekspor . Kuota bisa berupa pembatasan kuantitas 
pasokan. Sedangkan kuota impor  adalah pembatasan jumlah volume terhadap barang yang 
masuk ke dalam negeri. Jenis kuota impor adalah: 

a) Absolute atau unilateral kuota, adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan sendiri 
oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain. Kuota semacam ini sering 
menimbulkan balasan dari negara lain. 

b) Negotiated atau bilateral kuota, adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan 
berdasarkan perjanjian antara 2 negara atau lebih. 

c) Tariff kuota, adalah gabungan antara tariff dan kuota. Unutk sejumlah tertentu barang 
yang diijinkan masuk (impor) dengan tariff tertentu, tambahan impor asih diijinkan 
tetapi dikenakan tariff yang lebih tinggi. 

d) Mixing kuota, yakni membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam 
proporsi tertentu dalam produksi barang akhir. Pembatasan ini untuk mendorong 
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berkembangnnya industri di dalam negeri. Pembatasan barang yang diimpor 
menyebabkan berkurangnya barang impor tersebut di pasar dalam negeri, 
sedangkan permintaan relative tetap. Keadaan ini akan mengakibatkan harga impor 
di pasar dalam negeri lebih tinggi daripada di pasar dunia. Sehingga menimbulkan 
adanya monopoli profit (keuntungan karena monopoli). 

2) Kuota ekspor. Seperti halnya impor, maka ekspor dapat dibatasi jumlahnya. Pembahasan 
jumlah ekspor ini bertujuan antara lain: 

a) Untuk mencegah barang- barang yang penting jatuh atau berada di tangan musuh 
b) Untuk menjamin tersedianya barang dalam negeri dalam proporsi yang cukup 
c) Untuk mengadaan pengawasan produksi serta pengendalian harga mencapai 

stabilitas harga. Kuota ekspor biasanya dikenakan terhadap bahan mentah yang 
merupakan barang perdagangan penting dan di bawah suatu pengawasan badan 
inernasional. 

3) Subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen guna 
meningkatkan hasil produksi dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan ekspor dalam 
negeri atau mengurangi impor dalam negeri. 

Beberapa catatan berkenaan dengan subsudi antara lain bila pemerintah bertujuan untuk 
menaikkan produksi dalam negeri atau menurunkan impor, maka dengan subsidi lebih baik 
daripada dengan tarif. Konsumen dapat menikmati harga yang lebih rendah serta tidak 
kehilangan surplus konsumen. Subsidi secara periodik harus dianggarkan dalam anggaran 
belanja, oleh karena itu manfaatnya harus ditinjau setiap tahun sejalan dengan 
perkembangan atau perubahan keadaan sosial ekonomi. Sedangkan tarif sangat jarang 
untuk ditinjau kembali dan dapat menaikkan penerimaan pemerintah. Biasanya dalam 
proses penyusunan anggaran belanja cenderung untuk mempertahankan tarif bukannya 
untuk menghapus kebijakan tarif. Dengan alasan kurangya peninjauan kembali manfaat serta 
usaha untuk selalu mempertahankannya, maka para ekonom cenderung menyukai subsidi 
daipada tarif.  

Adapun bentuk-bentuk hambatan yang selama ini terjadi diantaranya adalah : 

1. Hambatan Tarif  

Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kapada suatu komoditi luar negeri 
tertentu yang akan memasuki suatu negara (komoditi impor). Tarif sendiri ditentukan 
dengan jumlah yang berbeda untuk masing – masing komoditi import. Secara garis 
besar bentuk penetapan tarif ada 2 jenis, yakni : 

� Tarif Ad-volarem, yakni tarif yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan 
prosentase tertentu dari nilai komoditi yang di import. 

� Tarif Spesifik, yakni tarif yang besar kecilnya didasarkan pada nilai yang tetap 
untuk setiap jumlah komoditi import tertentu. 

2. Hambatan Quota 

Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering 
ditetapkan oleh suatu negara untuk membatasi masukkan komoditi import ke 
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negaranya. Quota sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah suatu negara 
dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi import yang boleh masuk ke 
negara tersebut. 

3. Hambatan Dumping  

Meskipu karakteristiknya tidak seperti tarif dan quota namun dumping sering menjadi 
suatu masalah bagi suatu negara dalam proses perdagangan luar negerinya. Dumping 
sendiri diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah 
diluar negeri dibanding harga di dalam negeri untuk produk yang sama. 

4. Hambatan Embargo / Sanksi Ekonomi 

Sejarah membuktikan bahwa suatu negara yang karena tindakannya dianggap melanggar 
hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu negara, akan menerima/ 
dikenakan sanksi ekonomi oleh negara yang lain (PBB). 

MENGAPA PEMERINTAH MENERAPKAN HAMBATAN PERDAGANGAN ? 

Banyak alasan yang mendorong pemerintah menerapkan kebijaksanaan hambatan 
perdagangan, diantaranya adalah : 

� Tarif dan Quota disamping untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor luar 
negeri, di pergunakan untuk lebih menyimbangkan keadaan neraca pembayaran 
yang masih defisit. Dengan dikenakannya tarif atau quota pengeluaran untuk 
membeli komoditi import menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi pos 
pengeluaran dalam neraca pembayaran. 

� Tarif dan Quota juga di terapkan untuk melindungi industri dalam negeri yang 
masih dalam taraf berkembang dari serangan komoditi – komoditi asing yang telah 
lebih dahulu ‘dewasa’. Dapat juga kebijaksanaan ini diterapkan jika suatu negara 
tidak memiliki persediaan devisa yang cukup untuk melakukan import sehingga 
pemerintah harus menghemat devisa tersebut.  

� Tarif dan Quota juga diterapkan untuk mempertahankan tingkat kemakmuran yang 
telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat suatu negara. Berkembangnya 
industri di dalam negeri memberi dampak positif bagi banyak pihak seperti 
produsen, karyawannya termasuk konsumen. 

� Adapun Dumping jika terpaksa ditempuh (sering kemudian menjadi masalah antar 
negara) digunakan untuk memacu perkembangan ekspor lewat kenaikan 
permintaan dikarenakan harga yang murah tersebut. 

� Sanksi ekonomi diterapkan lebih dikarenakan untuk menyelesaikan masalah – 
masalah yang berkaitan dengan HAM, politik, terorisme dan keamanan 
Internasional. Bagi negara yang terkena sanksi diharapkan dapat memperbaiki ‘sikap’ 
dan ‘tindakannya’ bagi kepentingan negara lain dan bagi dunia. 
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NERACA PEMBAYARAN INDONESIA 

Hubungan ekonomi antar bangsa dan lintas wilayah negara sudah berlangsung selama 
berabad-abad. Di masa lampau, bentuknya yang paling umum adalah berupa 
perdagangan atau transaksi barang. Di beberapa wilayah, terjadi pula transaksi jasa 
berupa penggunaan tenaga kerja dari bangsa lain secara musiman.  

Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang transportasi dan komunikasi, 
perdagangan yang bersifat antar bangsa dan lintas wilayah mengalami pertumbuhan luar 
biasa selama dua abad terakhir. Perkembangan terjadi dalam volume, nilai, serta ragam 
bentuk hubungan ekonomi. Hal yang biasa disebut sebagai perdagangan internasional ini 
masih terus menunjukkan kecenderungan (trend) peningkatan. 

Volume dan nilai transaksi barang terus tumbuh, dan jenis barang yang diperjualbelikan 
menjadi semakin banyak. Ada makanan, minuman, pakaian, perabotan rumah tangga, 
peralatan kantor, mesin produksi, kendaraan bermotor, produk kimia, sampai dengan 
persenjataan. Sedangkan transaksi jasa menjadi semakin populer, dengan aneka bentuk 
yang kompleks serta menjangkau wilayah yang semakin luas. Transaksi jasa bahkan 
cenderung tumbuh lebih cepat daripada transaksi barang. Transaksi jasa yang populer 
antara lain meliputi: jasa transportasi, pariwisata, asuransi, keuangan, perbankan, 
manajemen, alih teknologi, dan hiburan.  

Selain transaksi barang dan transaksi jasa, ada jenis hubungan ekonomi internasional 
yang disebut transaksi modal dan transaksi keuangan. Meski baru belakangan dikenal 
luas, namun perkembangan nilainya sangat spektakuler. Dilihat dari ciri pokok dan 
bentuk dasar hubungan ekonomi, sebenarnya transaksi modal dan keuangan 
merupakan transaksi jasa. Namun karena besaran dan ciri tertentu yang khas, serta 
untuk kemudahan analisa, jenis perdagangan ini biasa dikategorikan secara tersendiri. 
Yang termasuk jenis ini antara lain adalah transaksi utang piutang dan penanaman 
modal atau investasi lintas negara.  

Perkembangan pun terjadi dalam hal pelaku perdagangan internasional. Kini, pelakunya 
adalah pemerintah, individu, perusahaan, serta lembaga-lembaga non negara. Beberapa 
lembaga bahkan tidak bernaung dalam yurisdiksi suatu negara, melainkan bersifat 
internasional, seperti: Bank Dunia, IMF, ADB, dan lain-lainnya.  

Sebagian perusahaan telah bercirikan multinasional, sehingga biasa disebut sebagai multi 
national corporation (MNC). MNC memiliki ciri-ciri antara lain: dimiliki oleh banyak 
orang dengan kewarganegaraan berbeda; wilayah operasionalnya mendunia; sekalipun 
berkantor pusat di suatu negara, mereka memiliki banyak anak perusahaan di berbagai 
negara; dan ciri yang terpenting adalah memiliki asset dan omset penjualan yang luar 
biasa besar nilainya, yang melampaui nilai PDB banyak negara. Beberapa contoh MNC 
yang terkenal adalah: Exxon mobil, Newmont, Ford, Toyota, Unilever, IBM, Microsoft, 
Nokia, Samsung, City Bank dan Prudential. 

Transaksi ekonomi yang bersifat internasional lazim dicatat secara sistematis oleh 
setiap negara. Di kebanyakan negara, catatan itu direkapitulasi dan dipublikasikan 



 
Investasi dan Penanaman Modal 343 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

secara rutin, setiap tahun dan setiap tiga bulan. Pencatatan dan penghitungan dilakukan 
dengan sudut pandang masing-masing negara. Fokus utama pencatatan adalah keluar 
masuknya uang dalam denominasi mata uang asing (devisa). Jadi yang hendak dicatat 
adalah seberapa banyak devisa masuk dan keluar dalam kurun waktu tertentu, akibat 
adanya transaksi ekonomi dengan luar negeri. 

Di setiap negara, pencatatan ada yang dilaksanakan oleh suatu departemen atau 
lembaga pemerintahan, dan ada pula yang dilakukan oleh bank sentralnya. Perlu 
diketahui bahwa sebagian besar bank sentral saat ini bersifat otonom dari 
pemerintahan dan dianggap sebagai suatu lembaga negara. Di Indonesia pun pencatatan 
dan publikasi dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam beberapa bagian tertentu ada pula 
yang dicatat dan dipublikasikan oleh BPS, namun dengan sedikit perbedaan pendekatan. 

Catatan sistematis atas nilai transaksi barang, biasanya untuk kurun waktu satu tahun, 
disebut neraca perdagangan (trade balance). Ada pencatatan tentang nilai ekspor, 
barang-barang yang dijual ke luar negeri; serta pencatatan tentang nilai impor, barang-
barang yang dibeli dari luar negeri. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan nilainya 
secara bersamaan disebut ekspor bersih (neto), nilai ekspor dikurangi nilai impor.  

Catatan sistematis atas nilai transaksi jasa selama satu tahun disebut neraca jasa 
(services account). Sama seperti pada neraca perdagangan, yang dicatat adalah nilai 
ekspor jasa-jasa dan impor jasa-jasa. Juga ada istilah transaksi jasa bersih (neto), yang 
serupa dengan ekspor neto. Akan tetapi kelaziman pencatatan sekarang adalah dengan 
memilah-milah lagi transaksi jasa dan mencatatnya ke dalam beberapa neraca. 
Pencatatan Bank Indonesia memilahnya menjadi: Jasa-jasa (services), Pendapatan 
(incomes), dan transfer berjalan (current transfers). Dengan demikian pengertian neraca 
jasa dapat berarti luas mencakup seluruh jasa, dan bisa berarti sempit sebagai 
kelompok jenis jasa tertentu. 

Dalam artian yang sempit menurut pencatatan Bank Indonesia, jasa-jasa terutama 
meliputi transportasi (barang maupun penumpang), travel (wisata), dan jasa lainnya. 
Sebagai contoh adalah penggunaan armada asing untuk mengangkut impor barang. 
penerimaan devisa dari turis mancanegara, pengeluaran devisa turis domestik yang 
pergi ke luar negeri, jasa telekomunikasi, pembelanjaan kedutaan/perwakilan negara 
asing, dan pembiayaan kedutaan/perwakilan Indonesia di luar negeri. 

Pendapatan meliputi kompensasi pekerja (compensation of employees) dan pendapatan 
investasi (investment income). Pendapatan investasi terdiri dari investasi langsung (direct 
investment), investasi portofolio (portfolio investment), dan investasi lainnya. Pembayaran 
bunga utang luar negeri dan keuntungan dari perusahaan asing yang dikirim ke luar 
negeri, dan pembayaran bunga surat utang (obligasi) domestik yang dimiliki asing 
termasuk ke dalam catatan ini.. Akan tetapi jangan dilupakan bahwa ada penduduk 
Indonesia yang melakukan investasi di luar negeri, serta membeli surat berharga (saham 
dan obligasi), yang memberikan pendapatan, sehingga perlu dicatat dalam neraca yang 
sama secara berkebalikan.  
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Transfer berjalan meliputi transfer sektor pemerintah dan sektor lainnya. Transaksinya 
lebih bersifat perpindahan uang, yang tidak secara langsung terkait dengan balas jasa 
atas penggunaan faktor produksi, yang disebut dengan pos transfer berjalan. Contoh 
macam transaksinya yang terpenting adalah pengiriman transfer oleh Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, serta penerimaan hibah. Penerimaan hibah 
dari luar negeri, misalnya untuk bantuan bencana alam, bantuan mengatasi masalah 
kemanusiaan tertentu, dan sebagainya. Tentu saja dicatat secara berkebalikan, transfer 
dari Indonesia ke luar negeri untuk transaksi serupa. 

Kedua jenis neraca yang telah dijelaskan tadi sering digabungkan, disajikan dalam satu 
neraca yang disebut transaksi berjalan (current accounts). Artinya, transaksi berjalan 
merupakan catatan gabungan dari neraca perdagangan, neraca jasa, pendapatan dan 
transfer berjalan. 

Di awal tulisan disinggung adanya jenis transaksi yang lebih belakangan dikenal dunia, 
namun jumlahnya semakin dominan, yakni transaksi modal. Catatan sistematis atas nilai 
transaksi modal selama satu tahun disebut neraca modal (capital account) atau transaksi 
modal, yang kadang disebut secara lengkap sebagai transaksi modal dan finansial. Yang 
dicatat adalah transaksi yang berkenaan dengan utang piutang dan investasi, yang 
bersifat internasional. Penerimaan utang baru dan pembayaran cicilan pokok utang lama 
masuk ke dalam catatan ini. Ingat, pembayaran bunga utang masuk ke dalam neraca 
jasa, karena dianggap balas jasa atas modal.  

Logika yang sama dipakai untuk investasi langsung dan investasi portofolio. Nilai keluar 
masuknya modal dicatat dalam transaksi modal, sedangkan pembayaran keuntungan 
dari modal tersebut dicatat pada neraca jasa. Yang dimaksud investasi langsung adalah 
penanaman modal yang secara langsung dimaksudkan untuk menambah kapasitas 
produksi barang dan jasa, seperti pendirian pabrik, penambahan mesin-mesin produksi, 
penambahan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan 
teknologi produksi, upaya meningkatkan pemasaran, dan hal lain yang serupa. 
Sedangkan investasi portofolio adalah penanaman modal dalam bentuk surat berharga, 
seperti saham, obligasi negara, obligasi korporasi, SBI, dan semacamnya. 

Secara teknis biasa dijelaskan bahwa transaksi modal mencakup transfer modal dan 
transaksi terkait aset nonfinansial tidak terbarukan (non-produced, non-financial assets). 
Transfer modal berisikan transfer kepemilikan atas aset tetap tanpa imbalan secara 
langsung, atau transfer dana yang terkait dengan aset tetap, atau pembatalan klaim 
finansial dengan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur (pengampunan 
utang—debt forgiveness). Sementara itu, transaksi finansial memberi hak untuk 
menerima atau kewajiban untuk menyediakan uang atau instrumen finansial lainnya. 
Transaksi finansial terdiri dari transaksi yang terkait dengan perubahan kepemilikan 
aset dan kewajiban finansial luar negeri Indonesia.  

Selanjutnya kita dapat pula melihat catatan gabungan dari transaksi berjalan dengan 
neraca atau lalu lintas modal, yang disebut dengan neraca pembayaran internasional, 
seringkali disingkat dengan istilah neraca pembayaran (balance of payments). Dengan 



 
Investasi dan Penanaman Modal 345 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

kata lain, neraca pembayaran suatu negara menggambarkan hasil bersih arus uang 
masuk dan ke luar negaranya selama kurun waktu tertentu, biasanya dalam setahun. 
Uang yang dipakai adalah uang yang umum diterima sebagai alat pembayaran 
internasional, biasa disebut dengan devisa. Saat ini, kebanyakan devisa berupa emas, 
dolar Amerika, Euro, Poundsterling, Yen, dan SDR (mata uang IMF).  

Secara konvensional, neraca pembayaran (termasuk neraca perdagangan, neraca jasa, 
dan transaksi berjalan) dinyatakan dalam dolar Amerika. Sekalipun sebagian transaksi 
yang terjadi mungkin dibayar dengan mata uang lain atau dengan emas, pencatatannya 
pada neraca pembayaran dikonversikan ke dalam dolar. 

Dari uraian di atas, kita tegaskan kembali bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 
merupakan pencatatan atas transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk dengan 
bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu. 

Penduduk Indonesia didefinisikan sebagai unit institusional yang memiliki pusat 
kepentingan ekonomi (center of economic interest) di Indonesia. Suatu unit institusional 
dikatakan memiliki pusat kepentingan ekonomi di Indonesia bila telah atau berencana 
terlibat dalam kegiatan dan transaksi ekonomi (tinggal, berproduksi, mengonsumsi, 
berinvestasi, dan/atau memperoleh penghasilan) di Indonesia selama satu tahun atau 
lebih.  

Dalam statistik NPI, penduduk Indonesia terdiri dari: (1) Lembaga pemerintah yang 
terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga pemerintah 
nondepartemen. Kedutaan Besar dan Konsulat Indonesia di luar negeri merupakan 
wilayah teritori Indonesia sehingga termasuk dalam definisi penduduk Indonesia; 
sebaliknya Kedutaan Besar negara asing di Indonesia bukan merupakan penduduk 
Indonesia; (2) Lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang 
mencakup semua perusahaan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa secara 
komersial dalam wilayah teritori Indonesia. Perusahaan ini dapat berbentuk inkorporasi 
atau bukan inkorporasi; dimiliki/dikontrol oleh pemerintah (BUMN/BUMD)/swasta 
(BUMS); ataupun dimiliki/dikontrol oleh domestik/asing. Cabang perusahaan asing di 
Indonesia merupakan penduduk Indonesia, sementara cabang perusahaan Indonesia di 
luar negeri tidak termasuk penduduk Indonesia; (3) Lembaga nirlaba, yaitu lembaga 
yang memproduksi barang dan jasa dalam wilayah teritori Indonesia tidak dengan 
tujuan untuk memperoleh penghasilan finansial. Contohnya adalah lembaga keagamaan 
dan lembaga sosial. (4) Rumah tangga dan perorangan, yaitu semua orang yang tinggal 
di dalam wilayah teritori Indonesia selama satu tahun atau lebih dan pusat kepentingan 
ekonominya ada di Indonesia. Dalam pengertian ini termasuk orang Indonesia yang 
bepergian ke luar negeri untuk tujuan wisata, belajar, atau berobat; staf diplomatik 
beserta keluarganya di kedubes atau konsulat Indonesia di luar negeri; serta staf 
organisasi internasional (yang tidak berstatus diplomat) yang bertugas di Indonesia. 

Dalam menyusun statistik NPI, Bank Indonesia mengaku selalu berusaha untuk 
mengikuti standar yang berlaku secara internasional, yaitu Balance of Payments Manual 
(BPM). BPM diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) guna memberikan 
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panduan bagi negara-negara anggotanya dalam mengompilasi data neraca pembayaran 
dan posisi investasi internasional sehingga data satu negara dengan lainnya dapat 
diperbandingkan. Edisi terkini (edisi kelima) manual tersebut (BPM5) terbit pada tahun 
1993. Bank Indonesia mulai menggunakan BPM5 sebagai referensi penyusunan statistik 
NPI secara penuh sejak tahun 2004. 

Format ringkas penyajian NPI saat ini adalah sebagai berikut: 

I. Transaksi Berjalan 

A. Barang, bersih (Neraca Perdagangan) 
1. Ekspor, fob 
2. Impor, fob 

B. Jasa-jasa, bersih 
C. Pendapatan, bersih 
D. Transfer Berjalan, bersih 

II. Transaksi Modal dan Finansial 

A. Transaksi Modal 
B. Transaksi Finansial 
1. Investasi Langsung 

a. Ke Luar Negeri, bersih 
b. Di Indonesia (FDI), bersih 

2. Investasi Portofolio 
a. Aset, bersih 
b. Kewajiban, bersih 

3. Investasi Lainnya 
a. Aset, bersih 
b. Kewajiban, bersih 

III. Jumlah (I + II) 

IV. Selisih Perhitungan Bersih 

V. Neraca Keseluruhan (III + IV) 

VI. Cadangan Devisa dan yang Terkait 

a. Perubahan Cadangan Devisa 
b. Pinjaman IMF 

Sebagai catatan, NPI hampir selalu mengalami surplus selama satu dasawarsa 
terakhir, kecuali pada tahun 2001 dan 2008. Nilai surplusnya amat berfluktuatif. 
Sebagai contoh, pada tahun 2004 dan 2005 hanya surplus sebesar USD 0,3 milar 
dan USD 0,4 miliar. Pada tahun 2006 terjadi lonjakan surplus yang mencapai lebih 
dari USD 14,5 miliar, serta masih bertahan dengan surplus USD 12,7 miliar pada 
tahun 2007. Defisit pada tahun 2008 mencapai hampir USD 2 miliar.  
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Neraca Perdagangan  

Catatan sistematis atas nilai transaksi barang suatu negara, biasanya untuk kurun waktu 
satu tahun, disebut neraca perdagangan (trade balance). Ada pencatatan tentang nilai 
ekspor, barang-barang yang dijual ke luar negeri; serta pencatatan tentang nilai impor, 
barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan 
nilainya secara bersamaan disebut ekspor bersih (neto), nilai ekspor dikurangi nilai 
impor.  

Pengertian barang disini mengacu kepada komoditas yang diperjualbelikan antara 
penduduk Indonesia dengan bukan penduduk. System of National Account (SNA) 1993 
mendefinisikan barang sebagai ‘objek fisik di mana terdapat permintaan (demand) 
terhadap objek tersebut, dapat timbul hak kepemilikan atas barang tersebut, dan 
kepemilikannya dapat ditransfer dari satu unit institusional ke unit lainnya melalui 
transaksi di pasar’. 

Catatan ekspor di Indonesia biasa dipilah menjadi komoditas migas dan nonmigas. 
Ekspor nonmigas dirinci menjadi tiga kelompok jenis komoditi, yakni pertanian, mineral 
(pertambangan) dan manufaktur (industri). Perincian semacam ini berguna untuk 
menganalisis struktur ekspor Indonesia. Sebagai contoh dikatakan bahwa kontribusi 
ekspor nonmigas dalam beberapa tahun terakhir sudah sangat jauh melampaui ekspor 
migas, suatu keadaan yang berkebalikan daripada era tahun 70 dan 80-an. Dianggap 
sebagai indikasi adanya perubahan mendasar dalam perekonomian akibat 
kecenderungan peningkatan proporsi dari komoditi sektor manufaktur.  

Bank Indonesia menyediakan tabel statistik ekspor nonmigas dengan perincian barang 
secara lebih spesifik daripada pemilahan ketiga sektor tadi. Yang sering disebutkan 
dalam rincian adalah komoditas terpenting, yang diukur dari besaran nilainya, 
sedangkan sisanya masuk ke dalam kategori lainnya. Untuk beberapa komoditi 
ditampilkan sub ragamnya yang terpenting. Misalnya, komoditi Pakaian jadi sebagai 
rincian dari Tekstil & produk tekstil; Kayu lapis sebagai rincian dari Produk kayu. 
Dalam istilah yang lebih teknis, ada data-data rincian kelompok barang berdasarkan 
Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dan Standard International 
Trade Classification (SITC Revision 3). 

Dalam beberapa bentuk publikasi, tabel ekspor nonmigas ditampilkan dengan 
mengurutkan komoditi berdasar nilai secara moneter, mulai dari yang terbesar. Lazim 
dilakukan dengan mengabaikan soal apakah merupakan bagian dari kelompok komoditi 
pertanian, mineral ataukah industri. Tabel yang demikian dianggap berguna untuk 
menganalisis komoditi ekspor nonmigas unggulan. Misalnya, untuk tahun 2008 akan 
terlihat urutan sebagai berikut: Kertas, Minyak kelapa sawit, Tekstil dan Produk Tekstil, 
Batu bara, Barang Listrik, Produk kimia, dan seterusnya. 

Data ekspor nonmigas diinformasikan pula berdasar negara tujuan ekspor (country of 
destination). Negara tujuan adalah negara ke mana barang dikirim oleh eksportir tanpa 
adanya transaksi komersial atau lainnya yang dapat mengubah status legal barang 
ekspor. 
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Sementara itu, data impor nonmigas sering ditampilkan klasifikasi yang sedikit berbeda. 
Perincian impor lazim dikaitkan dengan aspek penggunaannya. Aspek penggunaan 
dimaksud terdiri dari: barang konsumsi, bahan baku dan bahan modal. Masing-masing 
kategori dirinci lagi ke dalam beberapa kelompok barang. 

Data impor nonmigas juga disajikan berdasarkan negara asal barang (country of origin). 
Negara asal barang merupakan negara produsen atau negara dari mana barang impor 
berasal. Negara asal barang ditentukan oleh aturan tentang asal barang yang ditetapkan 
oleh masing-masing negara. Umumnya dasar penentuan asal barang mengacu pada 
negara di mana barang sepenuhnya diproduksi. Sementara untuk suatu barang yang 
produksinya melibatkan lebih dari satu negara, ketentuan negara asal mengacu pada 
tempat di mana barang tersebut mengalami perubahansecara signifikan. 

Sebagai catatan, ada perbedaan data Ekspor Impor Antara Neraca Pembayaran (NPI) 
dari Bank Indonesia dan yang diumumlan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap awal 
bulan, BPS melakukan rilis data ekspor dan impor barang berupa Statistik Perdagangan 
Luar Negeri (Foreign Trade Statistics). Walaupun sama-sama mencatat ekspor impor 
barang, data yang tercantum dalam statistik tersebut tidak persis sama dengan data 
ekspor impor NPI.  

Perbedaan tersebut antara lain karena hal-hal berikut: (1) Statistik Perdagangan Luar 
Negeri yang dipublikasikan oleh BPS merupakan statistik perdagangan internasional 
(international trade statistics) yang pencatatannya mengacu kepada manual International 
Merchandise Trade Statistics (IMTS) yang dikeluarkan oleh United Nation, yang 
mendasarkan pencatatan pada perpindahan fisik barang melintasi batas pabean suatu 
negara. Sementara itu, NPI mengikuti manual Balance of Payments yang dikeluarkan 
oleh IMF, yang berdasar adanya perpindahan kepemilikan antara penduduk dengan 
bukan penduduk; (2) Nilai impor dalam statistik perdagangan luar negeri dicatat 
berdasarkan cost, insurance, and freight (c.i.f), sementara nilai impor dalam statistik NPI 
dicatat berdasarkan free on board (f.o.b.). 

Analisis atas komponen NPI kerap dimulai dari neraca perdagangan, khususnya tentang 
ekspor. Ada yang menyoroti rincian dari komoditi ekspor, dan ada yang berfokus pada 
penyebaran negara tujuan atau diversifikasi pasar. Dari analisis demikian dikenal istilah 
struktur ekspor. Struktur ekspor dapat dikaitkan dengan penggolongan komoditi atas 
sektor primer atau yang sudah bersifat pengolahan manufaktur. Sektor primer antara 
lain adalah hasil pertanian yang belum diolah, hasil galian tambang, hasil tangkapan 
perikanan laut, dan sebagainya.  

Secara teoritis, struktur ekspor yang baik adalah yang memiliki diversifikasi produk 
cukup besar. Ada banyak komoditi, apalagi yang bersifat olahan dan memberi nilai 
tambah yang besar, dianggap akan lebih menguntungkan. Dan juga lebih tahan terhadap 
goncangan eksternal berupa fluktuasi harga ataupun fluktuasi permintaan suatu 
komoditi. 

Demikian pula jika struktur ekspor dilihat dari penyebaran negara tujuan. Sebagai 
contoh, terlihat bahwa konsentrasi negara tujuan ekspor Indonesia kepada lima negara 
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masih belum banyak berubah selama beberapa tahun terakhir. Lima negara tujuan 
ekspor dengan pangsa ekspor terbesar, dengan urutan yang kadang saling berganti, 
adalah Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Cina, dan Malaysia. Pangsa ekspor ke lima 
negara tersebut mencapai sekitar 50,0% dari ekspor total nonmigas Indonesia. Ke lima 
negara tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, merupakan “pasar tradisional” produk 
ekspor Indonesia, sehingga mengindikasikan pula tingginya ketergantungan terhadapnya. 
Ditambah beberapa negara tujuan lagi, pangsanya akan mencapai 80%. Ekspor Indonesia 
menjadi rentan jika terjadi gangguan pada perekonomian negara-negara tersebut.  

Ekspor Indonesia juga bisa sangat terpengaruh oleh kebijakan perdagangan mereka. 
Padahal, terkadang kebijakan perdagangan dikaitkan dengan isyu lingkungan hidup, isyu 
Hak Asasi Manusia, bahkan isyu politik. Ingat pula bahwa beberapa negara memiliki 
ikatan kebijakan regional, seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Negara Eropa 
secara individual memang terlihat memiliki porsi yang tidak besar, namun jika secara 
bersama, MEE merupakan tujuan ekspor Indonesia dengan porsi sekitar 15%.  

Dapat dicermati dari sisi negara tujuan ekspor utama tersebut, seberapa besar pangsa 
produk Indonesia dibandingkan total impor di negara-negara tersebut. Ternyata, 
pangsa produk Indonesia (nonmigas) juga relatif tidak berubah dalam beberapa tahun 
terakhir. Hanya di Malaysia yang menunjukkan peningkatan cukup berarti.  

Dari data tersebut, fokus perhatian bisa diarahkan kepada “arti” perdagangan bagi 
kedua belah pihak, Indonesia terhadap negara tujuan ekspor, dan ketergantungan relatif 
mereka terhadap produk Indonesia. Misalnya, Amerika Serikat (AS) merupakan salah 
satu negara tujuan utama ekspor nonmigas dengan pangsa lebih dari 13%. Sebaliknya, 
bagi AS, komoditi nonmigas Indonesia hanya merupakan impor dengan pangsa kurang 
dai 1%. Sederhananya, fluktuasi perekonomian AS akan sangat berpengaruh bagi kinerja 
ekspor Indonesia, artinya juga teradap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. 
Akan tetapi, hal yang sebaliknya relatif tidak berlaku. Bisa difahami pula jika kebijakan 
perdagangan AS sangat penting artinya bagi Indonesia. 

Melihat keadaan ekspor Indonesia berdasar negara tujuan, seharusnya penyebaran 
negara tujuan ekspor di masa mendatang dilakukan secara lebih meluas. Negara-negara 
yang selama ini bukan tujuan utama sebenarnya sangat potensial, misalnya negara-
negara Timur Tengah dan di Afrika. Negara tujuan ekspor yang ukuran saling 
ketergantungannya relatif seimbang, porsi ekspor kita dilihat dari sudut pandang porsi 
impor mereka, perlu dimaksimalkan, misalnya dengan Malaysia. 

Jenis barang yang diekspor ke berbagai negara tujuan utama tersebut sebenarnya relatif 
bervariasi antara negara yang satu dengan lainnya. Komoditas ekspor ke pasar Jepang 
yang dominan adalah bijih logam dan batubara; untuk pasar AS, ekspor lebih banyak 
berupa komoditas pakaian dan karet mentah; ke pasar Singapura, mesin dan produk 
logam; komoditas ekspor andalan Indonesia ke Cina adalah CPO; sedangkan ke 
Malaysia banyak berupa produk logam. 

Analisis terhadap impor juga dapat dilakukan serupa dengan analisis ekspor. Sebagai 
contoh kita melihat yang biasa menjadi perhatian ekonom, yaitu soal pertumbuhan atau 
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perubahannya. Misalnya, diketahui bahwa impor barang konsumsi mengalami 
peningkatan yang masih cukup tinggi selama beberapa tahun terakhir. Ada indikasi 
terjadi peningkatan penetrasi produk barang jadi dari luar negeri, meskipun pangsa 
impor barang konsumsi terhadap total nilai impor relatif masih kecil. Tentu saja dapat 
dilakukan analisis atas komoditi secara lebih terinci. Dapat dianalisa barang konsumsi 
apa saja yang meningkat pesat pada tahun-tahun yang diamati. Bahan baku dan barang 
modal apa saja yang mengalami perlambatan pertumbuhan atau bahkan penurunan. Jika 
kurun waktu yang dianalisa lebih panjang, maka gambaran struktur impor akan menjadi 
lebih baik. Secara lebih teknis, dapat dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangannya, misalnya soal harga komoditi, nilai tukar rupiah, kebutuhan 
domestik, dan sebagainya. 

Analisis impor berdasar asal negara barang impor yang dikaitkan dengan macam 
komoditinya, mengindikasikan pula akan “tingkat ketergantungan” impor kita pada satu 
atau beberapa negara. Jika dikaitkan dengan analisis struktur ekspor, akan 
memungkinkan kita melihat negara-negara mana saja yang memiliki hubungan ekonomi 
penting dengan Indonesia. Yang terlihat kembali negara-negara yang sudah disebutkan 
di atas, yang semakin menguatkan sinyal bahwa keadaan perekonomian mereka akan 
sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. 

Terlepas dari itu, neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami surplus, yang berarti 
nilai ekspor barang melebihi nilai impornya. Surplus tersebut dalam beberapa tahun 
terakhir adalah: USD 17,53 miliar (2005), USD 29,66 miliar (2006), USD 32,75 miliar 
(2007), USD 22,92 miliar (2008). Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2009, surplusnya 
sudah mencapai USD 23,11 miliar, dan diperkirakan akan mencapai USD 30 miliar 
sampai dengan akhir tahun. 

Yang perlu dicatat, surplus tahun 2009 diperoleh di saat ekspor Indonesia merosot 
amat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, namun diimbangi oleh penurunan impor 
yang lebih besar dari itu. Sebagai informasi, nilai ekpor meningkat dari sekitar USD 
USD 87 miliar (2005) menjadi USD 140 miliar (2008). Sedangkan nilai impor, dari 
sekitar USD 69,5 miliar (2005) menjadi USD 116,7 miliar (2008). Sementara itu, sampai 
dengan triwulan ketiga 2009, nilai ekspor adalah sebesar USD 84 miliar dan nilai impor 
sebesar USD 61 miliar. 
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Neraca Jasa 

Catatan sistematis atas nilai transaksi jasa selama satu tahun disebut neraca jasa 
(services account). Sama seperti pada neraca perdagangan, yang dicatat adalah nilai 
ekspor jasa-jasa dan impor jasa-jasa. Juga ada istilah transaksi jasa bersih (neto), yang 
serupa dengan ekspor neto. 

Kelaziman pencatatan sekarang adalah dengan memilah-milah lagi transaksi jasa dan 
mencatatnya ke dalam beberapa neraca, sebagaimana yang dilakukan oleh Bank 
Indonesia, yaitu: Jasa-jasa (services), Pendapatan (incomes), dan transfer berjalan (current 
transfers). Dengan demikian pengertian neraca jasa dapat berarti luas mencakup seluruh 
jasa atau jasa umum, dan bisa berarti sempit sebagai kelompok jenis jasa tertentu. 
Pengertian berikutnya adalah neraca jasa dalam arti sempit sebagaimana publikasi Bank 
Indonesia mengenai Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) beserta seluruh neraca yang 
termasuk di dalamnya. 

Walaupun terdapat perbedaan konsep antara barang dan jasa, dalam prakteknya 
batasan tersebut kadang tidak jelas. Beberapa komponen barang secara konvensi 
dicatat sebagai jasa guna memudahkan pencatatan, yaitu: (1) barang yang diperoleh oleh 
bukan penduduk untuk dikonsumsi sendiri selama kunjungannya di Indonesia dalam 
rangka wisata, bekerja, atau belajar dan barang diperoleh oleh penduduk Indonesia 
untuk dikonsumsi sendiri selama kunjungannya di luar negeri dalam rangka wisata, 
bekerja, atau belajar; barang-barang tersebut merupakan bagian dari jasa perjalanan; (2) 
barang yang diperoleh di Indonesia oleh pemerintah negara lain untuk digunakan di 
Indonesia atau sebaliknya barang yang diperoleh dari dan digunakan di luar negeri oleh 
pemerintah Indonesia diklasifikasikan sebagai jasa pemerintah; (3) barang yang 
termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari transaksi utamanya yang berupa penyediaan 
jasa. 

Komponen jasa tersebut mencakup transaksi penyediaan jasa oleh penduduk Indonesia 
kepada bukan penduduk (inflow) dan oleh bukan penduduk kepada penduduk 
Indonesia (outflow). Sesuai dengan BPM5, jasa terbagi atas 11 komponen, yaitu: 
transportasi (transportation), perjalanan (travel), jasa komunikasi (communication 
services), jasa konstruksi (construction services), jasa asuransi (insurance services), jasa 
finansial (financial sevices), jasa komputer dan informasi (computer and information 
services), royalti dan imbalan lisensi (royalty and license fees), jasa bisnis lainnya (other 
business services), jasa personal, kultural, dan rekreasi (personal, cultural and recreational 
services), dan jasa pemerintah (government services n.i.e.). Dalam publikasi resmi, 
sembilan komponen jasa yang terakhir saat ini tergabung dalam satu komponen ‘jasa-
jasa lainnya’. 

Jasa transportasi dikelompokkan berdasarkan tipenya menjadi jasa penumpang 
(passenger service), jasa angkutan barang (freight service), dan jasa lainnya (other services). 
Jasa penumpang (passenger-service) mencakup penyediaan jasa terkait dengan 
transportasi internasional untuk bukan penduduk oleh maskapai dalam negeri (inflow) 
atau untuk penduduk oleh maskapai internasional (outflow). Termasuk dalam jasa 
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penumpang ialah biaya kelebihan bagasi (excess baggage), biaya pemindahan barang-
barang yang menyertai perjalanan penumpang, dan pengeluaran untuk makanan, 
minuman, atau belanja lainnya selama penumpang di atas kapal/kendaraan. Jasa 
angkutan barang (freight service) mengacu pada pengangkutan atau transportasi barang 
dan hampir selalu terkait dengan kegiatan ekspor dan impor barang. Jasa angkutan 
barang mencakup pula biaya bongkar/muat barang dari/ke kapal pengangkut di 
pelabuhan apabila dipersyaratkan dalam kontrak. 

Jasa perjalanan (travel) mencakup seluruh barang dan jasa yang diperoleh 
wisatawan/turis (traveler) untuk konsumsi pribadi di negara yang dikunjunginya. Barang 
dan jasa yang umumnya masuk pada kelompok travel adalah penginapan, makanan dan 
minuman, hiburan, transportasi di dalam negara yang dikunjungi, hadiah dan cendera 
mata. Barang dan jasa tersebut dapat dibeli oleh wisatawan, diperoleh wisatawan 
secara cuma-cuma, atau berupa hadiah dari teman atau keluarga. Sepanjang bukan 
untuk digunakan secara komersial, tidak masalah apakah barang dan jasa tersebut 
langsung dikonsumsi atau dikonsumsi kemudian, atau dikonsumsi oleh wisatawan 
sendiri atau orang lain. 

Jasa komunikasi (communication services) meliputi jasa telekomunikasi, seperti transmisi 
suara, gambar, atau informasi lain melalui berbagai moda, seperti telepon, teleks, atau 
satelit; dan jasa pos dan kurir, seperti pengiriman surat dan paket. 

Jasa asuransi (insurance services) meliputi penyediaan berbagai jenis asuransi oleh 
perusahaan asuransi domestik kepada bukan penduduk atau sebaliknya. Jasa tersebut 
terdiri dari asuransi pengangkutan barang (freight insurance), berbagai jenis asuransi 
langsung (direct insurance) lainnya, seperti asuransi jiwa dan asuransi kebakaran, dan 
reasuransi (reinsurance). 

Jasa keuangan (financial services) meliputi jasa perantara dan penunjang keuangan (tidak 
termasuk perusahaan asuransi dan dana pensiun). Termasuk dalam jasa keuangan 
adalah imbalan (fee) jasa intermediasi (misalnya terkait dengan letter of credit, bankers’ 
acceptances, dan lines of credit), komisi dan imbalan lainnya terkait transaksi surat-surat 
berharga (seperti broker, placements of issues, dan underwriting), komisi pedagang 
komoditas berjangka, dan jasa terkait manajemen aset, jasa operasional dan pengaturan 
pasar finansial, dan lainnya.  

Jasa komputer dan informasi (computer and information services) meliputi transaksi jasa 
terkait data komputer dan berita. Termasuk dalam jasa ini, yaitu database (seperti 
pengembangan, penyimpanan, dan on-line time series), pemrosesan data, konsultansi 
hardware, implementasi software, pemeliharaan/perbaikan komputer, jasa keagenan 
berita (penyediaan berita, fotografi, dan artikel ke media), serta jasa berlangganan 
langsung surat kabar dan terbitan berkala. 

Royalti dan imbalan lisensi (royalties and license fees) mencakup pembayaran atau 
penerimaan atas penggunaan aset-aset nonfinansial tak berwujud dan hak kekayaan 
intelektual (proprietary rights) (seperti paten, hak cipta, merek dagang, proses industri, 
waralaba dan sejenisnya) dan penggunaan berlisensi produk asli atau prototipe.  
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Jasa personal, kultural, dan rekreasi (personal, cultural, and recreational services) 
meliputi: (i) jasa audiovisual, yaitu jasa dan imbalan yang terkait dengan produksi film, 
program radio dan televisi, dan rekaman musik dan (ii) jasa kebudayaan dan rekreasi 
lainnya, seperti jasa terkait museum atau perpustakaan.  

Jasa pemerintah (government services, n.i.e) meliputi semua jasa terkait dengan sektor 
pemerintah (misalnya pengeluaran Kedutaan Besar dan Konsulat) atau organisasi 
internasional dan regional yang tidak dapat diklasifikasikan dalam komponen jasa yang 
ada.  

Other business services meliputi jasa bisnis lainnya selain disebutkan di atas yang 
terdiri dari: (i) Merchanting & other trade-related services: mencakup komisi atas 
transaksi barang dan jasa yang diterima merchant, broker komoditas, dealer, dan agen 
komisi. Merchanting merupakan kegiatan pembelian barang oleh penduduk suatu 
negara dari bukan penduduk yang diikuti dengan penjualan kembali (resale) barang 
tersebut kepada bukan penduduk lainnya, tanpa diikuti proses masuk atau keluarnya 
barang ke wilayah ekonomi penduduk tersebut; (ii) Operational leasing (rental) tanpa 
operator: jasa penyewaan tanpa hak opsi (option) membeli atas kapal laut, pesawat 
terbang, dan alat transportasi seperti rig tanpa awak; (iii) Miscellaneous business, 
professional and technical service mencakup jasa di bidang hukum, akuntansi, 
konsultasi manajemen, dan kehumasan; periklanan dan riset pasar; penelitian dan 
pengembangan; arsitektur, rancang bangun dan sejenisnya; pertanian, pertambangan, 
dan pemrosesan lapangan (on-site); dan jasa lainnya.  

Dalam publikasi NPI yang rutin saat ini, BI biasa menyajikan tabel yang 
menyederhanakan 11 (sebelas) komponen transaksi jasa ke dalam 3 (tiga) item, yaitu : 
transportasi (barang maupun penumpang), travel (wisata), dan jasa lainnya. Dengan 
demikian, jasa lainnya mencakup 9 (sembilan) jenis lain yang dijelaskan di atas.  

Neraca jasa selalu mengalami defisit, dengan kecenderungan yang semakin membesar 
selama lima tahun terakhir. Nilai defisitnya adalah : USD 9,12 miliar (2005), USD 9,89 
miliar (2006), USD 11,8 miliar (2007), dan USD 13 miliar (2008). Defisit tersebut 
memang diperkirakan sedikit menurun pada tahun 2009 (USD 8,8 miliar sampai dengan 
triwulan ketiga) jika dibandingkan dengan tahun 2008.  

Defisit dialami oleh transaksi jasa transportasi (transportation), baik jasa angkutan 
barang (freight service), maupun jasa penumpang (passenger service), dan jasa lainnya 
(other services). Defisit jasa transportasi menunjukkan kecenderungan yang semakin 
membesar, yakni: USD 4,6 miliar (2005), USD 6,1 miliar (2006), USD 7,3 miliar (2007), 
dan USD 11,1 miliar (2008). Defisit tersebut memang sedikit menurun pada tahun 
2009 (USD 6,2 miliar sampai dengan triwulan ketiga) jika dibandingkan dengan tahun 
2008, mengingat merosotnya kegiatan ekspor dan impor.  

Sementara itu, jasa perjalanan (travel) tercatat selalu surplus, dengan nilai yang 
berfluktuatif selama beberapa tahun terakhir. Nilai surplusnya adalah: USD 0,94 miliar 
(2005), USD 0,42 miliar (2006), USD 0,44 miliar (2007), dan USD 1,82 miliar (2008). 
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Pada tahun 2009 (sampai dengan triwulan ketiga) tercatat surplus sebesar USD 0,74 
miliar. 

Defisit juga selalu dialami oleh jasa lainnya, yang mencakup 9 (sembilan) jenis yang telah 
dijelaskan di atas, seperti: jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa asuransi, jasa finansial, 
dan lain sebagainya. Besar defisitnya berfluktuasi, yaitu: USD 5,45 miliar (2005), USD 
4,23 miliar (2006), USD 4,99 miliar (2007), dan USD 3,73 miliar (2008). Pada tahun 
2009 (sampai dengan triwulan ketiga) tercatat defisit sebesar USD 3,32 miliar. 

 

Neraca Pendapatan 

Salah satu bagian yang memiliki arti semakin penting dari Neraca Pembayaran Indonesia 
(NPI)adalah neraca pendapatan. Bank Indonesia menampilkan itemnya secara tersendiri 
dalam sajian NPI ringkas selama beberapa tahun terakhir. Sebelumnya hanya bagian dari 
neraca jasa. 

Pendapatan (income) merupakan perolehan yang timbul dari penyediaan faktor 
produksi tenaga kerja dan modal finansial. Inflow pendapatan mengacu pada hasil yang 
diperoleh dari penyediaan tenaga kerja Indonesia atau modal finansial Indonesia kepada 
bukan penduduk; sementara outflow pendapatan merupakan biaya yang harus dibayar 
Indonesia karena memanfaatkan tenaga kerja atau modal finansial asing. 

Pendapatan yang diperoleh tenaga kerja dari majikannya dinamakan kompensasi tenaga 
kerja (compensation of employees), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari modal 
finansial disebut pendapatan investasi (investment income).  

Pendapatan investasi terdiri dari tiga komponen, yaitu penerimaan/pembayaran atas 
hasil dari investasi langsung (direct investment income), investasi portofolio (portfolio 
investment income), dan investasi lainnya (other investment income). 

Kompensasi tenaga kerja mencakup upah, gaji, dan manfaat lainnya (berbentuk tunai 
atau natura) yang diperoleh pekerja individual penduduk suatu negara karena bekerja 
untuk dan dibayar oleh penduduk negara lain tempatnya bekerja. Komponen lain yang 
termasuk dalam kompensasi pekerja adalah iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja 
atas nama pekerja untuk jaminan sosial atau asuransi pribadi atau dana pensiun untuk 
kesejahteraan pekerja. Pekerja dalam konteks compensation of employees adalah 
pekerja musiman, pekerja dengan jangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun), dan 
pekerja di perbatasan. 

Dalam kompensasi tenaga kerja ini juga termasuk upah, gaji, dan manfaat lainnya yang 
diterima staf lokal dari kedutaan asing atau lembaga internasional tempatnya bekerja. 
Hal ini terkait dengan status residensi kedutaan asing atau lembaga Internasional yang 
dianggap bukan penduduk suatu negara di mana kedutaan/lembaga internasional 
tersebut berlokasi. Dengan demikian, pemberian kompensasi kepada staf lokal 
merupakan transaksi antara penduduk dan bukan penduduk. 
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Ketika seseorang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu 12 bulan atau lebih, orang 
tersebut sudah dianggap sebagai bukan penduduk di negara asalnya dan merupakan 
penduduk di negara tempatnya bekerja. Dengan demikian, balas jasa yang diterima 
pekerja tersebut dari majikannya merupakan transaksi antara penduduk dengan 
penduduk dan tidak dicatat dalam neraca pembayaran. Jika pada suatu saat pekerja 
tersebut mengirimkan dana kepada keluarga di tanah airnya, transfer dana tersebut 
akan dicatat dalam neraca pembayaran pada komponen transfer berjalan (current 
transfer) sebagai transfer dari tenaga kerja (workers’ remittances). 

Pencatatan mengenai kompensasi tenaga kerja diperoleh dari data administratif 
Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi (Depnakertrans). Data inflow diperoleh 
dari hasil estimasi berdasarkan data jumlah TKI yang bekerja kurang dari satu tahun 
dan data gaji TKI per bulan per golongan per negara. Sedangkan data outflow diperoleh 
dari hasil estimasi berdasarkan data jumlah TKA yang bekerja kurang dari satu tahun 
dan data gaji TKA per bulan. 

Inflow pendapatan investasi mengacu pada pendapatan yang diperoleh penduduk 
Indonesia karena menyediakan modal finansial kepada bukan penduduk (yang 
dibuktikan dengan kepemilikan aset finansial luar negeri). Di sisi outflow, pendapatan 
investasi merupakan pendapatan yang diperoleh bukan penduduk karena menyediakan 
modal finansial kepada penduduk Indonesia (yang dibuktikan dengan kepemilikan 
mereka atas aset finansial Indonesia). 

Pendapatan investasi terutama diklasifikasikan menjadi pendapatan investasi langsung, 
pendapatan investasi portofolio, dan pendapatan investasi lainnya. Pengklasifikasian 
pendapatan investasi langsung sejalan dengan klasifikasi arah investasi (investasi 
langsung ke luar negeri dan investasi langsung di Indonesia); sementara pengklasifikasian 
pendapatan investasi portofolio dan investasi lainnya mencerminkan klasifikasi aset dan 
kewajiban yang digunakan dalam transaksi finansial (financial account) dan posisi 
investasi internasional. 

Pendapatan investasi langsung dapat dirinci menjadi pendapatan atas ekuitas (income on 
equity) dan pendapatan atas utang (income on debt). Pendapatan atas ekuitas dapat 
dirinci lebih lanjut menjadi dividen dan profit kantor cabang yang didistribusikan 
(dividends and distributed branch profits) serta laba yang ditanam kembali dan profit 
kantor cabang yang tidak didistribusikan (reinvested earnings and undistributed branch 
profits). Pendapatan atas utang antara lain berupa bunga atas utang yang diterima 
perusahaan dari investor langsungnya di luar negeri. 

Data pendapatan investasi langsung diperoleh dari berbagai sumber. Berikut ini 
beberapa contohnya. Laporan BP Migas terkait net contractor shares dimanfaatkan untuk 
mencatat outflow pendapatan atas ekuitas investasi langsung sektor migas. Survei 
investasi langsung, data administratif BI, dan data Data Bursa Efek Indonesia (BEI) 
digunakan untuk mengestimasi outflow pendapatan atas ekuitas investasi langsung 
sektor nonmigas selain bank. Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) untuk mencatat 
outflow pendapatan atas ekuitas investasi langsung sektor bank. Laporan utang luar 
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negeri (ULN) untuk mencatat outflow pendapatan atas utang. Laporan lalu lintas devisa 
(LLD) untuk mencatat inflow pendapatan investasi langsung. 

Pendapatan investasi portofolio terdiri dari pendapatan atas instrumen saham (ekuitas), 
yaitu berupa dividen dan pendapatan atas utang, dalam hal ini berupa bunga/kupon 
surat utang yang dimiliki.  

Data Bank Kustodian, data administratif BI dan Depkeu digunakan untuk mengestimasi 
outflow pendapatan atas investasi portofolio berbentuk investasi utang. Laporan LLD 
digunakan untuk mencatat inflow dan outflow pendapatan atas investasi portofolio 
berbentuk investasi saham (ekuitas). 

Pendapatan investasi lainnya umumnya berupa bunga yang diperoleh/dibayar atas 
simpanan, pinjaman, dan utang dagang (trade credit). Laporan ULN digunakan untuk 
mencatat outflow pendapatan investasi lainnya Laporan LLD, LBU, dan data 
administratif BI digunakan untuk mencatat inflow pendapatan investasi lainnya. 

Neraca Pendapatan selalu mengalami defisit. Nilai defisitnya adalah : USD 12,93 miliar 
(2005), USD 13,80 miliar (2006), USD 15,53 miliar (2007), dan USD 15,16 miliar 
(2008). Defisit tersebut memang diperkirakan sedikit menurun pada tahun 2009 (USD 
10,48 miliar sampai dengan triwulan ketiga) jika dibandingkan dengan tahun 2008. 
Defisit disumbang oleh seluruh komponen transaksi Pendapatan, baik kompensasi 
tenaga kerja (compensation of employees), maupun pendapatan investasi (investment 
income). 

 

Transfer Berjalan 

Sebagian besar transaksi dalam neraca pembayaran melibatkan pertukaran sumber daya 
riil atau finansial (seperti barang, jasa, atau aset finansial) dengan sumber daya lain 
dengan nilai yang setara. Saat sumber daya diberikan tanpa timbal balik (misalnya 
berupa hadiah, pajak, atau hibah), transaksi tersebut dinyatakan sebagai transaksi 
sepihak. Untuk menjaga prinsip entri ganda dalam pencatatan neraca pembayaran, nilai 
sumber daya yang diberikan tersebut dicatat dalam entri-lawan (contra entry) transaksi 
sebagai transfer. Transfer dibedakan antara transfer berjalan yang menjadi bagian dari 
transaksi berjalan dan transfer modal yang menjadi bagian dari transaksi modal (capital 
account). 

Transfer berjalan meliputi semua transfer yang tidak termasuk dalam transfer modal. 
Transfer berjalan secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan yang dapat 
dibelanjakan (disposible income) serta mempengaruhi konsumsi barang dan jasa. 
Pendapatan dan tingkat konsumsi pemberi transfer akan berkurang, sebaliknya 
pendapatan dan konsumsi penerima transfer akan meningkat. Sementara itu, transfer 
modal meliputi: (1) transfer kepemilikan aktiva tetap (fixed assets), termasuk pemberian 
uang yang dikaitkan dengan kewajiban membeli barang yang ditentukan oleh institusi 
pemberi bantuan, seperti investment grant; (2) pembebasan atas kewajiban membayar 
pinjaman (debt forgiveness) yang diberikan kreditur kepada debitur berdasarkan 
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persetujuan kedua belah pihak. Jika terjadi keraguan dalam mengklasifikasikan suatu 
transfer, transfer tersebut dianggap sebagai transfer berjalan. 

Transfer berjalan terutama diklasifikasikan menurut sektor institusional yang menerima 
(dalam hal in-flow) atau memberi transfer (outflow), yaitu sektor pemerintah (general 
government) dan sektor lainnya (other sectors). Transfer sektor lainnya dipecah menjadi 
remitansi tenaga kerja (workers’ remittances) dan transfer lainnya. 

Transfer berjalan pemerintah mencatat antara lain bantuan yang diterima Pemerintah 
Indonesia dalam bentuk bukan barang modal untuk penanggulangan bencana alam, 
bantuan perlengkapan persenjataan, penerimaan pajak, denda, serta bantuan tunai 
untuk keperluan belanja pemerintah. 

Transfer berjalan sektor lainnya terdiri dari:  

(1) remitansi tenaga kerja (workers’ remittances), yaitu transfer dari tenaga kerja 
migran kepada keluarga di negara asal (misalnya transfer dari Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di luar negeri). Migran adalah seseorang yang datang ke suatu 
ekonomi dan tinggal ataupun bermaksud untuk tinggal selama satu tahun atau 
lebih.  

(2) transfer lainnya (other transfers) mencakup premi neto (premi bruto dikurangi 
service charges) dan klaim asuransi non-life, sumbangan untuk organisasi sosial 
atau keagamaan, pembayaran iuran keanggotaan, atau bantuan bencana alam, dan 
pembayaran pajak pendapatan. 

Data transfer tenaga kerja terutama diperoleh dari data administratif Depnakertrans. 
Data inflow diperoleh dari hasil estimasi berdasarkan data stok TKI, data gaji TKI per 
bulan per golongan per negara, dan perkiraan persentase pendapatan yang dikirim ke 
tanah air. Sedangkan data outflow diperoleh dari hasil estimasi berdasarkan data stok 
TKA, data gaji TKA per bulan, dan perkiraan persentase pendapatan yang dikirim ke 
negara asal. 

Berbeda dengan kondisi neraca lainnya yang dikategorikan ke dalam neraca jasa umum 
menurut buku teks ekonomi internasional, Transfer berjalan selalu mengalami surplus. 
Surplusnya pun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang diperlihatkan 
data berikut: USD 4,79 miliar (2005), USD 4,86 miliar (2006), USD 5,10 miliar (2007), 
dan USD 5,36 miliar (2008). Surplus tersebut memang diperkirakan sedikit menurun 
pada tahun 2009, baru mencapai USD 3,50 miliar sampai dengan triwulan ketiga.  

Catatan mengenai transfer berjalan disajikan sedemikian rupa agar memberi gambaran 
arti penting transfer yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Data 
tentang Workers' Remittances yang ditampilkan dalam tabel biasanya bersifat neto, dari 
arus masuk dikurangi arus keluar. Arus masuk dari TKI sendiri hampir mencapai USD 
6 miliar setiap tahunnya selama beberapa tahun terakhir. 
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Transaksi Modal dan Finansial 

Transaksi modal dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: (i) transfer modal (capital 
transfers) dan (ii) pembelian atau penjualan aset nonfinansial tak terbarukan (acquisition 
or disposal of nonproduced, nonfinancial assets). 

Transfer modal meliputi transfer in kind berupa transfer kepemilikan aktiva tetap 
(misalnya hibah investasi), pengampunan (forgiveness) atas kewajiban yang diberikan 
kreditur berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan transfer tunai yang dikaitkan 
dengan pembelian/penjualan aktiva tetap oleh salah satu atau kedua pihak yang 
bertransaksi. Tidak seperti transfer berjalan, transfer modal tidak secara langsung 
terkait dengan proses produksi dan konsumsi. 

Transfer modal diklasifikasikan ke dalam dua sektor institusional, yaitu pemerintah dan 
sektor lainnya. Transfer modal sektor pemerintah terdiri dari pengampunan hutang 
(debt forgiveness) dan transfer lainnya. Transfer modal sektor lainnya terdiri dari 
transfer migran (migrants’ transfers), pengampunan hutang (debt forgiveness), dan 
transfer lainnya (other transfers).  

Akuisisi atau penjualan aset nonfinansial tak terbarukan mencakup transaksi yang 
berkaitan dengan jual beli aset berwujud (tangible assets) yang digunakan/diperlukan 
dalam proses produksi (misalnya tanah) dan aset tak berwujud (intangible assets) 
seperti paten, franchise, hak cipta (copyrights), dan merk dagang (trade mark). Sebagai 
contoh adalah pembelian tanah oleh pemerintah negara asing untuk dijadikan sebagai 
lokasi kedutaan besar negara tersebut. Namun demikian, pembelian tanah oleh asing 
selain sektor pemerintah diklasifikasikan sebagai transaksi finansial. Transaksi pembelian 
atau penjualan asset nonfinansial tak terbarukan ini belum tercatat dalam statistik NPI. 

Transaksi finansial mencakup semua transaksi yang terkait dengan perubahan 
kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri suatu ekonomi dalam suatu 
periode. Komponen-komponen dalam transaksi finansial dapat diklasifikasikan 
berdasarkan kategori fungsional atau tipe investasi, aset dan kewajiban, instrumen 
investasi, sektor, atau jangka waktu (berdasarkan original maturity) instrumen finansial. 

Transaksi finansial diklasifikasikan berdasarkan tipe investasinya, yaitu: investasi 
langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, dan cadangan devisa. Investasi langsung 
merupakan investasi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara 
(pemegang saham/direct investor) pada suatu perusahaan investasi langsung (direct 
investment enterprise) di negara lain untuk kepentingan jangka panjang. Pemegang saham 
dapat berupa perorangan, perusahaan publik atau swasta, kumpulan orang atau 
perusahaan, pemerintah, atau organisasi lainnya yang memiliki 10% atau lebih saham 
perusahaan investasi langsung. Perusahaan investasi langsung merupakan perusahaan 
inkorporasi (incorporated) atau noninkorporasi (unincorporated) yang 10% atau lebih 
sahamnya (atau ekuivalennya untuk perusahaan non-inkorporasi) dimiliki oleh 
pemegang saham asing. Perusahaan tersebut terdiri dari: subsidiari (subsidiary, 
pemegang saham memiliki lebih dari 50% saham), asosiasi (associate, pemegang saham 
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memiliki antara 10% s.d. 50% saham), dan cabang (branch, perusahaan non-
inkorporasi). 

Klasifikasi utama investasi langsung didasarkan pada arah investasi. Investasi langsung 
yang dilakukan penduduk Indonesia ke luar negeri disebut investasi langsung ke luar 
negeri (direct investment abroad atau outward direct investment) dan investasi yang 
dilakukan oleh investor langsung di luar negeri pada perusahaan di Indonesia disebut 
investasi langsung di Indonesia (direct investment in Indonesia) atau inward direct 
investment). 

Dalam masing-masing arah investasi, data investasi langsung dapat dibedakan menurut 
aset dan kewajiban walaupun tersaji secara net. Untuk investasi langsung ke luar negeri, 
data kewajiban kepada perusahaan afiliasi di luar negeri (liabilities to affiliated enterprises) 
menunjukkan investasi kebalikan (reverse investment) yang dilakukan perusahaan afiliasi 
di luar negeri pada perusahaan investor langsungnya di Indonesia. 

Sementara untuk investasi langsung di Indonesia, data klaim (aset) kepada investor 
langsung di luar negeri (claims on direct investors) mencerminkan investasi kebalikan 
yang dilakukan perusahaan investasi langsung di Indonesia kepada investor langsungnya 
di luar negeri. Pembalikan investasi tersebut jarang terjadi dalam bentuk investasi 
ekuitas namun sangat umum terjadi dalam bentuk investasi modal lainnya. 

Sebagai contoh, sering terjadi perusahaan investasi langsung di Indonesia memberikan 
piutang dagang kepada perusahaan investor langsungnya di luar negeri. Di lain pihak, 
banyaknya pinjaman luar negeri yang diterima perusahaan investor langsung Indonesia 
dari perusahaan afiliasinya di luar negeri menyebabkan data net posisi investasi langsung 
Indonesia ke luar negeri cenderung negatif (net liabilities), padahal lazimnya adalah 
positif (net asset). 

Investasi portofolio merupakan investasi lintas batas (cross-border investment) dalam 
bentuk surat berharga saham dan surat utang yang tidak termasuk dalam investasi 
langsung atau cadangan devisa. Karakteristik penting investasi portofolio adalah 
instrumennya biasanya diterbitkan dan diperdagangkan di pasar finansial terorganisasi. 
Investor portofolio terutama mempertimbangkan keamanan investasi, kemungkinan 
adanya apresiasi nilai investasi, dan hasil investasi yang diperoleh. Jika keadaan berubah, 
tidak seperti investor langsung, investor portofolio dapat dengan mudahnya menggeser 
investasi mereka ke area lain. 

Berbeda dengan investor langsung, investor portofolio cenderung lebih bersifat 
spekulatif dan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 
manajemen perusahaan tersebut. Transaksi investasi portofolio saham dapat berupa 
penerbitan saham baru di pasar perdana atau pembelian dan penjualan saham lama di 
pasar sekunder. Transaksi dapat terjadi melalui bursa atau di luar bursa (over the 
counter). Namun demikian, dengan sumber data yang tersedia saat ini, data transaksi 
saham domestik yang dimiliki oleh asing hanya terbatas pada transaksi di pasar 
sekunder dan melalui bursa. 
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Perhatikan bahwa pengklasifikasian investasi langsung menjadi satu tipe investasi 
tersendiri didasarkan pada perbedaan motivasi dalam melakukan investasi. Investor 
langsung berharap untuk mendapatkan manfaat dari hak suaranya dalam manajemen 
perusahaan. Melalui investasi langsung, investor langsung dimungkinkan memperoleh 
akses terhadap sumber daya atau pasar di negara domisili perusahaan afiliasinya. Melalui 
investasi langsung, investor juga dimungkinkan untuk mendiversifikasi dan mengelola 
risiko secara lebih efektif. Sebaliknya, investor portofolio yang tidak memiliki pengaruh 
yang cukup dalam perusahaan tempatnya berinvestasi lebih berharap pada return on 
investment dan kemungkinan kenaikan harga investasinya. Investor portofolio dengan 
mudah dapat menggeser investasinya berdasarkan perubahan yang terjadi dalam 
prospek investasi. 

Jenis transaksi finansial yang semakin penting dalam NPI adalah berkenaan dengan 
derivatif finansial. Derivatif finansial (financial derivatives) merupakan instrumen finansial 
sekunder yang terhubung dengan instrumen finansial atau indikator atau komoditas 
tertentu lainnya dan memberi pemegangnya hak untuk menerima suatu manfaat 
ekonomi dalam bentuk tunai, instrumen finansial primer, atau lainnya di waktu yang 
akan datang. Suatu kontrak derivatif finansial memungkinkan risiko finansial yang 
spesifik (seperti risiko suku bunga, risiko nilai tukar, atau risiko kredit) dapat 
diperdagangkan di pasar finansial. 

Terdapat dua tipe umum derivatif finansial. Dalam kontrak forward, dua pihak setuju 
untuk mempertukarkan sejumlah tertentu underlying item (riil atau finansial) pada 
suatu harga yang disetujui (the strike price) pada suatu tanggal tertentu. Dalam kontrak 
opsi (option), pembeli memperoleh dari penjual hak untuk membeli atau menjual 
(tergantung opsi tersebut put atau call) suatu underlying item tertentu pada atau 
sebelum tanggal tertentu. Tidak seperti instrumen hutang, derivatif finansial tidak 
menghasilkan pendapatan investasi atau sejumlah pokok yang harus dibayar kembali. 

Katagori lain dari transaksi finansial dalam NPI adalah Investasi lainnya. Investasi lainnya 
merupakan kategori residual yang mencakup transaksi yang tidak diklasifikasikan 
sebagai investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, atau cadangan devisa. 
Investasi lainnya meliputi utang dagang, pinjaman, uang dan simpanan, dan 
aset/kewajiban finansial lainnya.  

Neraca transaksi modal dan finansial memperlihatkan kondisi yang fluktuatif dalam 
beberapa tahun terakhir. Setelah mengalami defisit selama beberapa tahun sebelumnya, 
posisi surplus dialami pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, yakni sebesar USD 
1,85 miliar (2004), USD 0,36 miliar (2005), USD 3,02 miliar (2006), USD 3,59 miliar 
(2007). Pada tahun 2008, posisinya kembali defisit sebesar USD 1,88 miliar. Pada tahun 
2009 kembali mengalami surplus, yang sampai dengan triwulan ketiga telah mencapai 
USD 2,62 miliar. 

Fluktuasi lebih banyak disebabkan oleh transaksi finansial. Transaksi modal sendiri 
tercatat selalu mengalami surplus sejak tahun 2005, namun dengan besar yang relatif 
stabil. Besarnya surplus amat ditentukan oleh dinamika transaksi finansial.  
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Terkait dengan itu, ada pandangan bahwa arus investasi langsung (FDI) masih belum 
signifikan untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pada 
catatan rincian terlihat pula bahwa kebanyakan masuk ke sektor migas dan 
pertambangan. Bahkan ada kecenderungan peningkatan FDI dari Indonesia ke luar 
negeri. Sementara itu, arus investasi portofolio selama beberapa tahun ini selalu 
mengalami surplus, meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2008. Posisi 
surplus dari investasi portofolio itu adalah sebesar: USD 4,41 miliar (2004), USD 4,19 
miliar (2005), USD 4,28 miliar (2006), USD 5,57 miliar (2007). USD 1,72 miliar (2008). 
Ada yang melihatnya sebagai kepercayaan terhadap kondisi makroekonomi dan 
prospek ekonomi Indonesia. Yang cukup jelas, penanaman modal portofolio di 
Indonesia masih menarik karena didukung oleh imbal hasil rupiah di pasar keuangan 
domestik yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Imbal hasil tinggi yang 
mereka dapat berasal dari dua sumber pokok, yakni dari tingkat bunga (bagi obligasi) 
atau dividen (bagi saham) serta dari keuntungan karena naiknya harga surat berharga 
yang sudah dimiliki (capital gain).  

Yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terjadinya arus balik modal portofolio 
tersebut ke luar negeri. Bahwa suatu saat akan ada arus balik sebenarnya lazim dalam 
negara dengan perekonomian terbuka. Masalahnya jika terjadi secara mendadak, biasa 
disebut sudden reverse, maka bisa menggocangkan perekonomian melalui gangguan 
atau ketidakstabilan nilai tukar (kurs). 

 

PERAN KURS VALUTA ASING 

Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing yang menunjukkan harga atau nilai mata 
uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain, didefinisikan 
sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang 
dibutuhkan, untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kurs valuta asing pada setiap 
negara selalu mengalami perubahan baik itu menurun atau pun mengalami surplus 
jumlahnya, hal ini dipengaruhi factor-faktor yang menentukan kurs asing, seperti : 

a. Berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas 
b. Ditentukan oleh pemerintah 

PENENTUAN KURS DALAM PASAR BEBAS 

Kurs sangat dipengaruhi oleh pasar bebas, karena konsepnya kurs asing terjadi karena 
ada hubungan perekonomian antara suatu negara dengan negara lain, disebut sebagai 
pasar bebas. Adapun penentu kurs asing dalam pasar bebas yaitu : 

� Permintaan Mata Uang Asing 

Permintaan mata uang asing dipengaruhi nilai kurs asing tersebut. Semakin tinggi 
harga kurs asing, maka akan semakin sedikit permintaan atas uang tersebut. Begitu 
juga sebaliknya, semakin rendah nilai kurs asing tersbut, maka permintaannya akan 
semakin banyak. Ilustrasinya begini, misalnya harga dolar amerika naik, maka 
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barang-barang yang diimpor dari amerika ke indonesia harganya juga naik. Dengan 
naiknya harga maka sesuai dengan teori konsumsinya juga permintaan atas barang 
tersebut juga menurun. Kaitannya, apabila permintaan mata uang asing dalam pasar 
bebas menurun, maka kurs valuta asing juga semakin menurun, dikarenakn harga 
kurs asing naik. 

� Penawaran Mata Uang Asing 

Penawaran akan mata uang asing, sama halnya dengan hukum penawaran dalam 
mikro ekonomi, semakin tinggi harga tentu akan semakin tinggi penawaran akan 
mata uang asing tesebut dan semakin rendah harga mata uang asing, semakin sedikit 
penawaran mata uang tersebut. 

PENENTUAN KURS PERTUKARAN OLEH PEMERINTAH 

Pemerintah dapt mencampuri dalam menentukan kurs valuta asing, tujuannya adalah 
untuk memastikan kurs yang wujud tidak akan menimbulkan dampak yang buruk ke 
atas perekonomian. Kurs pertukaran yang ditetapkan oleh pemerintah adalah berbeda 
dengan kurs yang ditentukan oleh pasar bebas. Perbedaan antara pertukaran yang 
ditetapkan oleh pemerintah dan pasar bebas, dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan 
pemerintah mengenai kurs yang paling sesuai untuk tujuan – tujuan pemerintah dalam 
menstabilkan dan mengembangkan perekonomian. 

PERUBAHAN – PERUBAHAN KURS 

Kurs dalam pasar bebas dapat mengalami dua bentuk perubahan, yakni : 

� Efek Kenaikan Permintaan 

Kurs dipengaruhi oleh kenaikan permintaan yang menyebabkan kurs dalam pasar 
bebas mengalami bentuk perubahan. Perubahan ini salah satunya disebabkan karena 
kenaikan atas permintaan. Apabila kenaikan permintaan naik, maka kuantitas valuta 
asing juga meningkat. Dengan meningkatnya permintaan otomatis akan menaikkan 
harga valuta asing tersebut. 

� Efek Perubahan Penawaran 

Berkebalikan dengan efek kenaikan permintaan, perubahan akan penawaran akan 
menyebabkan kuantitas barang naik sedangkan harga akan turun. Hal ini disebabkan 
karena apabila penawaran valuta asing naik. Apabila penawaran valuta asing naik, 
maka kegunaan valuta asing sedikit diputarkan peredarannya. Dengan sedikit 
pertukarannya, maka akan menyababkan penurunan harga. 

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURS 

� Perubahan dalam Citaras Masyarakat 

Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka perubahan 
citaras masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka atas barang-barang yang 
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diproduksikan di dalam atau pun yang diimpor dari luar negeri. Perbaikan kualitas 
barang – barang di dalam negeri akan mengurangi impor barang, sedangkan 
perbaikan kualitas barang-barang yang diimpor menyebabkan keinginan masyarakat 
untuk mengimpor bertambah besar. Perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi 
permintaan dan penawaran valuta asing. 

� Perubahan Harga Barang Ekspor dan Impor 

Apabila harga barang ekspor naik, maka valuta asing tentu banyak digunakan dalam 
pasar bebas, dengan banyaknya digunakan valuta asing dalam pasar bebas maka akan 
menaikkan valuta asing. Begitupun sebaliknya, dengan kenaikan harga barang impor, 
maka impor menjadi turun, dan valuta asing naik. Maka dari itu, perubahan harga – 
harga barang ekspor dan impor akan mempengaruhi kurs. 

� Inflasi 

Inflasi pada umumnya berlaku menurunkan kurs valuta asing. Hal ini disebabkan 
karena inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dibandingkan 
harga-harga diluar negeri dan oleh sebab itu, inflasi cenderung menambahkan 
impordan dengan bertambahnya impor maka kurs valuta asing menurun. Kemudian, 
inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, oleh karena 
itu inflasi berkecenderungan mengurangi ekspor, dengan berkurangnya ekspor akan 
menimbulkan kekurangan penawaran valuta asing (harga mata uang negara yang 
mengalami inflasi merosot). 

� Perubahan Suku Bunga dan Tingkat Pengembalian Investasi 

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya dalam 
mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang 
rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir keluar negeri. 
sedangkan dengan suku bunga dan tingakt pengembalian investasi yang tinggi akan 
meyebabkan modal luar negeri masuk ke negara itu. Apabila lebih banyak modal 
mengalir ke suatu negara, permintaan akan mata uangnya menjadi bertambah, maka 
nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata uang suatu negara akan merosot 
apabila lebih banyak modal negara dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan 
tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di Negara-negara lain. 

� Pertumbuhan Ekonomi 

Efek yang akan diakibatkan dari pertumbuhan ekonomi kepada nilai mata uangnya 
tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan itu 
terutama diakibatkan atas perkembangan ekspor, maka permintaan ke atas mata 
uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya dan oleh karenanya nilai 
mata uang negara itu naik. Akan tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan 
impor berkembang lebih cepat dai ekspor, penawaran mata uang negara tersebut 
bertambah lebih cepat bertambah dari permintaanya dan oleh karenanya nilai mata 
uang negara tersebut akan merosot. 
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Kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi Terbuka 

Dalam ekonomi terbuka masalah yang dihadapi pemerintah bertambah lebih rumit. 
Pada ekonomi tertutup, pemerintah hanya melakukan kebijakan untuk mengatasi 
masalah inflasi dan pengangguran. Sedangkan dalam ekonomi terbuka, tidak hanya 
pemerintah memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut, tetapi ditambah 
dengan masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran dan cadangan kurs valuta asing. 
Tetapi pada dasarnya masalah yang dihadapi setiap negara yang menjalani 
perekonomian terbuka dikarenakan hal berikut : 

a. Perekonomian mengalami pengangguran tetapi surplus neraca pembayaran 
b. Perekonomian mengalami inflasi tetapi surplus neraca pembayaran 
c. Perekonomian mengalami pengangguran disamping itu defisit neraca pembayaran 
d. Perekonomian mengalami inflasi disamping itu defisit neraca pembayaran 

Dalam kasus (a) dan (b) masih menguntungakan karena neraca pembayaran mengalami 
surplus, maka perlu dipikirkan hanyalah megatasi masalah pengagguran dan inflasi. 
Tetapi beda halnya dengan masalah yang serentak seperti masalah dalam (c) dan (d). 
Maka untuk menghadapi masalah yang serentak dapat dilakukan : 

− Kebijakan memindahkan perbelanjaan untuk masalah (c) 
− Kebijakan mengurangkan perbelanjaan untuk masalah (d) 

Kebijakan Memindahkan Perbelanjaan 

Yang dimaksudkan Kebijakan Memindahkan Perbelanjaan adalah langkah-langkah 
pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang akan 
mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor. Kebijakan memindahkan 
perbelanjaan dijalankan apabila; defisit neraca pembayaran terwujud ketika 
perekonomian juga menghadapi masalah pengangguran. Kebijakan memindahkan impor 
dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah seperti yang dinyatakan dibawah 
ini: 

a. Melakukan pembatasan impor. Ini dapat dilakukan dengan menaikkan pajak 
impor. Disamping itu dapat pula dijalankan dengan menggunakan kuota dan 
melakuakan kampanye untuk membeli barang dalam negeri. 

b. Menekan (menggunakan valuta asing). Pemerintah (melaui bank sentral) 
mencatat penggunaan valuta asing. Masyarakat dan para pengusaha haruslah 
menerengkan tujuan mereka membeli valuta asing. Pemerintah lebih mengutamakan 
penggunaan valuta asing untuk mengimpor barang keperluan pokok dan bahan mentah 
sektor industri dan tidak mendorong usaha mengimpor barang – barang mewah. 

c. Menurunkan nilai mata uang (devaluasi). Langkah ini menyebabkan barang 
impor menjadi lebih mahal dan akan mengurangi impor. Sebaliknya barang ekspor 
menjadi murah di pasaran luar negeri dan akan menambah ekspor. 
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Langkah menambah ekspor dan sehingga menambah penerimaan valuta asing, adalah: 

a. Memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan 
dalam produksi barang ekspor. Intensif – intensif ini antara lain adalah 
membina kawasan perusahaan dan kawasan bebas pajak, memberikan kemudahan 
pinjaman atau memberi subsidi ekspor. 

b. Mewujudkan kestabilan upah dan harga. Pertambahan ekspor sangat 
tergantung kepada kemampuan ekspor negara untuk bersaing di luar negeri. Salah 
satu faktor yang menentukan kapasitas bersaing adlah biaya produksi yang rendah. 
Untuk memastikan agar biaya produksi tetap rendah, upah dan harga-harga barang 
dalam negeri perlu distabilkan. 

c. Menurunkan nilai valuta Seperti telah diterangkan diatas menurunkan nilai 
valuta bukan saja dapt mengurangkan impor tetapi juga menambah ekspor. 

 

Kebijakan Pengurangan Perbelanjaan 

Yang dimaksudkan Kebijakan Pengurangan Perbelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah 
untuk mengatasi masalah kurangan dalam neraca pembayaran dengan mengurangi 
perbelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. 

Kebijakan Pengurangan Perbelanjaan dilakukan apabila: 

− Perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan disamping itu juga 
inflasi terwujud. Dalam perekonomian terdapat defisit yang berkepanjangan dalam 
neraca pembayaran 

− Kebijakan Pengurangan Perbelanjaan akan menurunkan impor, akan tetapi ekspor 
tidak akan dipengaruhi oleh kebijakan ini. 

Langkah-langkah Kebijakan Pengurangan Perbelanjaan : 

a. Menaikkan pajak pendapatan. Pajak ini akan mengurangi pendapatan 
disposebel dan pengurangan ini akan mengurangi konsumsi rumah tangga. 

b. Menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. Tujuan ini dapat 
dicapai dengan menjalankan kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan tingkat 
cadangan minimum dan menaikkan suku bunga bank. Pengurangan penawaran uang 
dan suku bunga akan mengurangi pengeluaran agregat. 

c. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Oleh karena pengeluaran pemerintah 
adalah sebagian dari pengeluaran agregat, maka pengurangan pengeluaran 
pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat. Langkah ini digolongkan sebagai 
kebijakan fiskal. 
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DEVALUASI (PENURUNAN MATA UANG) 

Devaluasi adalah tindakan pemerintah yang menurunkan nilai mata uangnya terhadap 
mata uang asing. 

Efek Devaluasi 

a. Ekspor akan bertambah, karena di pasaran luar negeri menjadi lebih mahal 

b. Impor berkurang, karena barang luar negeri menjadi lebih mahal 

c. Kenaikan ekspor dan pengurangan impor akan memperbaiki neraca pembayaran. 

d. Pendapatan nasional akan bertambah oleh karena (a) ekspor naik, (b) pengurangan 
impor menaikkan permintaan produk domestik, dan kenaikan yang diakibatkan oleh 
(a) dan (b) akan mendorong investasi. 

e. Mungkin inflasi berlaku, yaitu apabila kenaikan harga-harga barang industri dalam 
negeri. inflasi juga berlaku apabila devaluasi dilakuakn ketika perekonomian 
mengalami kemakmuran. Ini disebabkan kenaikan barang ekspor dan perkembangan 
kegiatan ekonomi yang lain diakibatkan oleh devaluasi akan menaikkan upah buruh 
dan harga-harga (oleh karena permintaan yang berlebihan). 

f. Diluar negeri mungkin melakukan langakah balasan dengan menggunakan halangan 
perdagangan impor (yang dikenakan ke atas ekspor negara yang mendevaluasikan 
valutanya) atau dengan melakukan devaluasi. 

Syarat – syarat yang dibuthkan untuk menyukseskan devaluasi: 

a. Ekspor negara itu elastic. Hanya dalam keadaan hasil penjualan ekspor 
bertambah. Apabila permintaan luar negeri ke atas barang ekspor negara yang 
mendevaluasikan valutanya tidak elastis, devaluasi akan mengurangi penjualan 
ekspor. 

b. Permintaan impor negara itu tidak elastic. apabila permintaan ekspor elastis, 
devaluasi mengurangi jumlah impor dengan tingkat yang lebih tinggi dari penurunan 
nilai mata uang. Maka pengeluaran ke atas barang impor akan menjadi lebih kecil 
dari sebelum devaluasi. 

c. Di dalam negeri tidak berlaku inflasi. Apabila devaluasi mengakibatkan inflasi 
di dalam negeri, barang ekspor dan barnag buatan dalam negeri akan mengalami 
kenaikan harga. Apabila tingkat kenaikan harga lebih besar dari tingkat devaluasi, 
padda akhirnya harga ekspor menjadi mahal dan barang impor menjadi murah dari 
sebelum devaluasi. Pada akhirnya negara itu tidak memperoleh sembarang 
keuntungan dari devaluasi. 

d. Negara lain tidak melakukan balasan dan melakuakan devaluasi pula. 
Apabila negara-negara lain melakuakn tindakan yang sama, devaluasi tidak akan 
memberikan efek kepada neraca pembayaran dan perekonomian negara. Langkah 
seperti itu akan dijalanakan apabila negara lain tersebut merupakan partner dagang 
yang sangat penting. 
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TINJAUAN POLITIK EKONOMI DALAM KAITANNYA DENGAN 
KERJASAMA EKONOMI DAN KEUANGAN INTERNASIONAL 

PENDAHULUAN 

Barangkali terdapat persamaan antara upaya-upaya kerjasama di bidang keuangan 
internasional dengan upaya-upaya kerjasama di bidang perdagangan internasional. Di 
bidang perdagangan internasional terdapat prakarsa pada tingkat multilateral untuk 
memperkuat sistim perdagangan internasional, yaitu agar akses pasar meningkat secara 
global (menuju global free trade) dan terdapat kepastian dan stabilitas dalam akses 
tersebut untuk semua pesertanya (fair trade). 

Proses perundingan internasional lanjutan dalam kerangka WTO yang dikenal sebagai 
Doha Round atau Doha Development Agenda (DDA). Upaya ini telah mengalami berbagai 
hambatan sehingga proses itu hampir terhenti (Pertemuan Menteri di Seattle dan di 
Cancun). Proses pada tingkat multilateral ini sulit dan lambat, antara lain karena 
melibatkan jumlah Negara yang banyak dengan berbagai kepentingan yang berbenturan. 
Oleh karena itu, tetapi juga oleh karena beberapa faktor lain, sejumlah negara atau 
kelompok negara mengambil langkah untuk melakukan kerjasama secara regional atau 
bahkan secara bilateral. Maka kini ruang diplomasi perdagangan internasional dipadati 
oleh berbagai prakarsa regional (RTAs atau regional trading arrangements) dan bilateral 
(bilateral FTAs . free trade agreements). Negara seperti Amerika Serikat, tetapi juga 
Singapura dan Thailand, kini menerapkan strategi yang melibatkan upaya di semua 
tingkatan (multi-tier strategy) multilateral/global, regional, dan bilateral . dalam upaya 
mereka untuk memperbesar akses pasar dan meningkatkan kepastian akses tersebut. 
Tetapi negara-negara ini dalam retorikanya menyatakan bahwa upaya-upaya regional 
dan bilateral itu dimaksudkan sebagai batu loncatan atau building blocks bagi tercapainya 
global free trade. 

APEC, misalnya, mempolakan agenda perdagangannya tidak hanya untuk merealisir apa 
yang disebut free and open trade in the region. tetapi juga untuk memperkuat sistim 
perdagangan internasional (WTO). Prakarsa regional APEC bukan untuk membentuk 
suatu kerjasama perdagangan yang diskriminatif, seperti NAFTA atau EU, tetapi 
mengembangkan apa yang disebut .open regionalism. melalui modalitas concerted 
unilateral (trade and investment) liberalization serta upaya-upaya fasilitasi dan kerjasama 
ekonomi dan teknikal. Modalitas mendorong upaya-upaya nasional (unilateral) melalui 
apa yang disebut Individual Action Plans (IAPs). AFTA merupakan prakarsa negara-negara 
ASEAN dalam jangkauan yang lebih terbatas tetapi secara formal merupakan RTA. 
ASEAN+3 juga mengarah pada prakarsa perdagangan regional, walaupun kini baru bisa 
menyepakati beberapa prakarsa ASEAN+1. 

Di bidang kerjasama keuangan internasional juga terdapat sejumlah prakarsa pada 
tingkat multilateral dan regional serta bilateral. Di tingkat global/multilateral telah 
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dilontarkan gagasan mereformasi arsitektur keuangan global/internasional (international 
financial architecture) atau membentuk suatu arsitektur yang baru. Tujuan utama 
kerjasama keuangan internasional adalah untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas 
keuangan. Dari perspektif pembangunan (negara-negara berkembang) sebenarnya suatu 
arsitektur keuangan internasional juga harus dapat menjamin peningkatan akses pada 
sumber daya keuangan, termasuk akses pada likuiditas internasional pada saat 
menghadapi atau dalam upaya mengatasi suatu krisis ekonomi finansial. 

Upaya-upaya di tingkat multilateral/global tidak banyak mengalami kemajuan. Bahkan 
reformasi arsitektur keuangan internasional tidak lagi menjadi agenda utama. Tetapi 
salah satu hal yang membedakan upaya di bidang keuangan dengan upaya di bidang 
perdagangan pada tingkat multilateral ini adalah bahwa dalam proses reformasi 
keuangan internasional representasi negara-negara berkembang sangat terbatas dan 
lemah, bahkan tidak dilibatkan dalam Financial Stability Forum (kecuali Hong Kong dan 
Singapura) dan G-10 Basel Committees. Pembahasan pada tingkat multilateral lebih 
banyak menyarankan reformasi pada tingkat nasional (memperkuat kebijakan ekonomi 
makro dan regulasi keuangan di negara-negara berkembang) daripada pada tingkat 
internasional. 

Yang belum dapat dirumuskan pada tingkat internasional adalah modalitas bagi 
tanggapan secara terkoordinir (coordinated atau bahkan concerted response). G-20 yang 
melibatkan sejumlah negara berkembang (termasuk Indonesia) merupakan suatu 
mekanisme dialog yang bersifat informal. 

Pertanyaan yang segera dapat dilontarkan adalah: Apakah sebaiknya upaya-upaya dan 
kerjasama keuangan internasional dipusatkan pada tingkat regional? Di kawasan Asia 
Timur terdapat berbagai prakarsa kerjasama keuangan regional, khususnya setelah 
terjadi krisis ekonomi keuangan. Salah satu yang paling menonjol adalah Chiang Mai 
Initiative (CMI) yang melibatkan negara-negara ASEAN+3. Upaya untuk melansir suatu 
prakarsa dalam kerangka kerjasama APEC mengalami kegagalan dan menghasilkan 
suatu Manila Framework Group yang tidak melibatkan semua negara APEC. Gagasan 
Jepang untuk membentuk suatu Asian Monetary Fund (AMF) juga menemui kegagalan. 
Di kawasan yang lebih sempit, ASEAN telah mengembangkan suatu surveillance process, 
walaupun usulan semula adalah menciptakan suatu surveillance mechanism. 

Ataukah upaya-upaya perlu dilakukan pada semua tingkatan? Bila demikian, agenda apa 
yang harus diperjuangkan dan bisa dilaksanakan pada masing-masing tingkatan? Di 
tingkat multilateral, Griffith-Jones dan Ocampo (2003) menyarakan agar tujuan (goals) 
dari reformasi arsitektur keuangan internasional diperluas yaitu: (a) mencegah krisis 
mata uang dan perbankan dan mengatasnya secara lebih baik apabila terjadi; dan (b) 
mendukung penyediaan sumber daya finansial yang cukup bagi negara-negara 
berkembang, termasuk yang termiskin. Untuk itu, arsitektur keuangan internasional 
harus: 

.(a) guarantee the consistency of national macroeconomic policies with stability of 
growth at the global level as a central objective; (b) offer appropriate transparency 
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and regulation of international financial loan and capital markets, and adequate 
regulation of domestic financial systems and cross-border capital account flows; (c) 
provide sufficient international official liquidity in crisis conditions; (d) supply 
acceptable mechanisms for standstill and orderly debt workouts at the international 
level; (e) provide appropriate mechanisms for development finance.. 

Hingga sekarang belum terdapat kesepakatan mengenai agenda reformasi internasional. 
Dari berbagai perdebatan dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya agenda 
reformasi meliputi bidang-bidang: (a) penadbiran (governance) arus modal 
internasional, (b) sistim nilai tukar, (c) mekanisme debt workout; (d) reformasi IMF, dan 
(e) penadbiran keuangan internasional. Konsensus Monterrey (Maret 2002) sebenarnya 
juga telah menggariskan suatu agenda yang komprehensif. Proses reformasi yang 
berlangsung saat ini sangat asimetris karena terpusat pada upaya memperkuat kebijakan 
makroekonomi dan regulasi keuangan di negara-negara berkembang. 

Menurut Griffith-Jones dan Ocampo, perkembangan yang menunjukkan kemajuan 
adalah dalam hal pengembangan codes and standards untuk menghindarkan krisis. 
Perkembangan yang cukup adalah dalam hal marcroeconomic surveillance and mechanisms 
untuk menjamin kebijakan ekonomi makro yang coherent. Sebaliknya, yang belum 
menunjukkan kemajuan adalah dalam hal penggunaan SDR sebagai instrument 
pembiayaan IMF. 

Untuk mengkoreksi proses reformasi yang lamban ini diusulkan dua hal. Pertama, suatu 
.grand bargain., yaitu agar negara-negara berkembang bersedia melaksanakan secara 
serius berbagai prakarsa yang menjadi kepentingan negara-negara maju apabila 
negaranegara maju bersedia melaksanakan reformasi dalam sistim keuangan global yang 
dapat menjamin arus modal yang semakin stabil bagi negara-negara berkembang dan 
memperkecil kemungkinan terjadinya krisis yang mahal. Kedua, proses reformasi yang 
sangat asimetris ini mencerminkan realitas politik dan bahwa negara-negara G-7 tidak 
bersungguh-sungguh ingin melakukan reformasi. Oleh karena itu negara-negara 
berkembang perlu melantangkan .suara. mereka dalam berbagai pembahasan di tingkat 
internasional. Untuk itu tidak hanya perlu diupayakan untuk meningkatkan keterlibatan 
negara-negara berkembang dalam forum-forum internasional, tetapi diperlukan upaya 
untuk meningkatkan pengetahuan teknis mengenai masalah-masalah yang semakin 
kompleks. 

Di tingkat regional (Asia Timur), Dobson (2003) mencatat kemajuan dalam rangka CMI 
tetapi belum memadai untuk menghindarkan atau mengatasi krisis seperti yang terjadi 
pada tahun 1997/98. Selain itu, belum ada kesepakatan apakah CMI merupakan upaya 
awal kearah kerjasama moneter untuk menciptakan stabilitas nilai tukar. Lebih jauh dari 
itu, Dobson melihat beranggapan bahwa Asia Timur belum dapat memenuhi beberapa 
persyaratan untuk dapat mengarah pada tujuan tersebut sebab negara-negara di 
kawasan ini belum bersedia untuk melepaskan sebagian dari kedaulatannya kepada 
suatu mekanisme kerjasama yang dapat memaksakan suatu negara untuk melakukan 
penyesuaian dalam kebijakannya. 
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Oleh karena itu, upaya-upaya di kawasan ini yang dapat dilakukan untuk memperdalam 
integrasi finansial adalah: (1) mengembangkan pasar obligasi regional; dan (2) 
meningkatkan kerjasama untuk memperkuat dan memodernisasi lembaga-lembaga dan 
pasar keuangan domestik. 

Sebagai penutup kiranya dapat dinyatakan kembali bahwa upaya-upaya di tingkat 
internasional/multilateral dan di tingkat regional dapat saling melengkapi. Keduanya 
diperlukan. Suatu pengaturan (arsitektur) regional dapat lebih disesuaikan dengan 
kondisi regional, dan negara-negara dalam kawasan yang sama mempunyai kepentingan 
bersama yang lebih besar, sementara pengaruh yang saling dirasakan juga lebih kuat. 

Untuk dapat saling melengkapi maka tujuan dan pola operasi antara keduanya harus 
sejalan (dan konsisten), agar terhindar adanya distorsi seperti moral hazard. 
Aturanaturan untuk ini belum dirumuskan. Itulah sebabnya timbul persoalan ketika 
gagasan Asian Monetary Fund dilontarkan. Henning (2002) mengusulkan dibentukan 
suatu. financial equivalent of GATT Article XXIV. yang menetapkan prinsip-prinsip 
regionalisme di bidang keuangan. 
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Neraca Pembayaran Indonesia 2011 

BEBERAPA waktu lalu Bank Indonesia melaporkan perkembangan neraca pembayaran 
Indonesia di kuartal keempat yang mengalami defisit. 

Defisit ini menutup perkembangan eksternal perekonomian Indonesia sepanjang 2011 
yang secara keseluruhan masih mengalami surplus cukup besar yaitu USD11,9 miliar. 
Dengan perkembangan ini, sepanjang 2011 cadangan devisa Indonesia meningkat 
sehingga menjadi USD110,1 miliar dari USD96,2 miliar pada akhir 2010. Perkembangan 
di kuartal IV-2011 tersebut membuat berbagai pihak di pemerintahan dan sebagian 
pengamat merasa concernedsehingga menteri keuangan baru-baru ini menyatakan, 
pemerintah mewaspadai perkembangan neraca pembayaran. 

Agar tidak menimbulkan komentar yang bersifat ikut-ikutan yang pada umumnya 
menunjukkan kekhawatiran terhadap perkembangan eksternal itu, saya mencoba untuk 
melihat dari sisi lain. Pada 2011 sebetulnya ekspor Indonesia mengalami perkembangan 
yang sangat menggembirakan yaitu mencapai lebih dari USD203 miliar (data BPS 
tersebut sedikit berbeda dengan data Bank Indonesia yang mencatat ekspor 2011 
sebesar USD201 miliar).Perkembangan semacam ini akhirnya menggambarkan suatu 
kinerja ekspor yang boleh dikatakan luar biasa, terutama karena terjadi di tengah 
perkembangan perekonomian global yang tidak kondusif. 

Kendati demikian, perkembangan semacam ini bisa saja menjadi tampak tidak berarti 
karena pemerintah kemudian melihat perkembangan faktor lainnya yaitu perkembangan 
impor yang juga sangat tinggi. Namun, dari sisi neraca perdagangan (yaitu ekspor 
dikurangi impor) sebetulnya terjadi perkembangan yang positif yaitu terjadi kenaikan 
surplus dari sekitar USD30,6 miliar pada 2010 menjadi USD35,3 miliar pada 2011. 
Perkembangan menjadi sedikit berbeda jika kita melihat perkembangan transaksi 
berjalan yaitu neraca perdagangan yang meliputi bukan hanya ekspor dan impor barang, 
melainkan juga jasa-jasa serta pendapatan lainnya (net factor income). 

Transaksi berjalan tersebut, yang pada 2010 mengalami surplus sebesar USD5,144 
miliar, turun pada 2011 sehingga hanya menghasilkan surplus USD2,07 miliar. Jika 
ditambah dengan neraca modal (yaitu modal masuk dikurangi modal keluar), neraca 
pembayaran Indonesia secara keseluruhan bahkan mengalami penurunan surplus dari 
USD30,285 miliar menjadi USD11,856 miliar. Khusus pada kuartal ketiga dan keempat 
pada 2011 telah terjadi defisit sebesar USD3,960 miliar dan USD3,726 miliar. 

Dengan melihat perkembangan itu, terdapat beberapa hal yang membuat kita masih 
patut berbesar hati. Perkembangan ekspor yang mengalami peningkatan demikian pesat 
akhirnya menggambarkan potensi perekonomian Indonesia dalam melakukan penetrasi 
secara global. Kita tentu sering berpikir, peningkatan ekspor tersebut terutama karena 
peningkatan harga-harga komoditas. Kendati demikian, jika kita menilik beberapa 
komoditas yang ada, kesimpulan yang bisa kita ambil, memang sungguh telah terjadi 
peningkatan volume ekspor. 
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Minyak sawit dan batu bara misalnya mengalami kenaikan volume yang cukup besar 
karena terjadi peningkatan produksi kedua komoditas tersebut. Perkembangan ini 
didukung oleh semakin meluasnya kebun sawit yang mengalami panen serta semakin 
besarnya kapasitas produksi batubara Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir kita 
juga mengamati peningkatan volume ekspor karet karena permintaan komoditas 
tersebut meningkat tajam seiring kenaikan penjualan mobil secara global. Yang juga 
membuat kita patut berbesar hati adalah semakin berkembangnya ekspor hasil industri 
Indonesia. 

Dahulu ekspor hasil industri kita terutama berpusat pada tekstil dan produk tekstil 
(TPT) serta alas kaki.Banyak pihak mengatakan, industri tersebut merupakan foot loose 
industry yang mudah berpindah untuk mencari biaya produksi lebih rendah. Kendati 
demikian, dalam perkembangan terakhir ekspor TPT Indonesia justru mengalami 
kenaikan kembali dan bahkan sudah lebih dari USD13 miliar, telah jauh melampaui 
USD10 miliar yang sebelumnya menjadi rekor ekspor industri tersebut.Namun, 
sekarang ini kita juga melihat bangkitnya ekspor elektronika yang bahkan nilainya 
bersaing ketat dengan ekspor TPT. 

Yang lebih luar biasa lagi adalah peningkatan ekspor industri automotif Indonesia. Saya 
melihat mobil buatan Indonesia meluncur di Timur Tengah dan bahkan di kota kecil 
Italia dalam perjalanan saya ke sana. Ini berarti ekspor industri automotif kita sudah 
semakin mengglobal dewasa ini. Karena itu, peningkatan yang sangat tajam dari ekspor 
kita tidaklah hanya terkonsentrasi pada beberapa produk saja, tapi sudah sangat luas 
cakupannya, atau yang sering disebut sebagai broad based. Dengan melihat 
perkembangan ini, sangat mungkin ekspor Indonesia pada 2012 masih akan mengalami 
kenaikan meski tidak secepat tahun lalu. 

Dari sisi impor,kita melihat peningkatan yang sangat pesat dari impor barang-barang 
modal. Perkembangan ini menandakan terjadi peningkatan investasi, baik yang berasal 
dari investor dalam maupun luar negeri. Untuk investor dari luar negeri,perkembangan 
impor itu akan dikompensasi dengan aliran modal masuk dalam jumlah yang setara 
(atau bahkan mungkin lebih karena kebutuhan investasi untuk modal kerjanya).Karena 
pemerintah kita sangat getol mengundang masuknya investasi asing,sebetulnya sudah 
bisa dipastikan bahwa impor barang modal pasti akan mengalami kenaikan tajam. 
Namun, karena impor ini diimbangi oleh masuknya modal (dalam neraca modal), 
sebetulnya yang terjadi adalah aliran modal yang tidak menimbulkan utang atau yang 
disebut dengan non-debt creating flows. 

Kenaikan impor oleh faktor ini seharusnya membuat kita bergembira dan bukan 
bersedih atau bahkan khawatir.Jika kita melihat aliran modal langsung (PMA) sepanjang 
2011 mencapai USD10,437 miliar, sebetulnya jika tidak ada PMA tersebut, neraca 
perdagangan kita akan mengalami surplus lebih besar yaitu sekitar USD46 miliar, lebih 
dari USD35 miliar yang terjadi saat ini. Dengan melihat perkembangan tersebut, defisit 
yang terjadi pada kuartal ketiga dan keempat pada 2011 lebih karena terjadi aliran balik 
dari investasi portofolio yang tertanam di Indonesia. 
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Perkembangan tersebut pada hakikatnya tidak akan memengaruhi perkembangan 
sektor riil sehingga secara fundamental perekonomian kita bisa dikatakan masih sangat 
sehat. Dengan melihat perkembangan rating Indonesia yang mengalami peningkatan 
menjadi investment grade oleh lembaga pemeringkat Fitch and Moodys, kita bisa 
berharap akan terjadi aliran modal balik kembali masuk ke Indonesia untuk masuk 
dalam aset-aset keuangan Indonesia. Itulah sebabnya dalam beberapa minggu terakhir 
kita mulai melihat kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) meski 
perkembangannya mengalami pasang- surut yang cukup besar. 

Jika aliran dana masuk tersebut berlangsung sebagaimana terjadi pada semester 
pertama tahun lalu, bisa dipastikan neraca pembayaran Indonesia akan kembali 
mengalami surplus sehingga cadangan devisa kita akan mengalami kenaikan, sementara 
nilai rupiah juga akan cenderung menguat. 
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Defisit Neraca Perdagangan 

Data inflasi yang dilaporkan BPS relatif menunjukkan inflasi yang "jinak", sementara data 
neraca perdagangan menimbulkan banyak reaksi setelah BPS melaporkan defisit neraca 
perdagangan yang merupakan rekor selama ini. Sebetulnya apa yang terjadi dengan 
transaksi perdagangan internasional Indonesia? Dari beberapa kegiatan rutin saya, ada 
suatu kegiatan yang memaksa saya untuk meneliti berbagai data secara lebih serius. Ini 
berkaitan dengan tanggung jawab saya sebagai konsultan untuk Indonesia dari suatu 
perusahaan konsultan di New York, Global Source Partners. 

Setiap bulan saya harus membuat monthly report yang kemudian dapat diakses para 
pelanggan yang umumnya para investor dari seluruh dunia. Dari beberapa monthly report 
terakhir, saya menyoroti perkembangan yang terjadi di neraca pembayaran Indonesia, 
khususnya yang berkaitan dengan neraca perdagangan yang memang datanya dipublikasikan 
secara bulanan. Dalam laporan bulanan ke Global Source Partners tersebut, saya 
menanggapi berbagai komentar dari otoritas keuangan di Indonesia yang pada September 
dan Oktober lalu menyatakan deficit neraca perdagangan sudah terkendali. 

Apalagi pada saat mulai terjadi sedikit surplus dalam neraca perdagangan untuk September 
dan mulai muncul kesan permasalahan neraca perdagangan sudah berada di belakang kita. 
Menanggapi perkembangan tersebut, saya bahkan menyatakan dalam laporan bulanan ke 
Global Source Partners bahwa masalah defisit neraca perdagangan adalah masalah 
domestik kita saat ini dan saya yakin masalah ini akan muncul lagi pada kuartal IV/2012.Apa 
yang sesungguhnya terjadi dengan data neraca perdagangan Indonesia? 

Kunci utama terjadinya defisit neraca perdagangan di Indonesia adalah melonjaknya impor. 
Ini terutama karena perkembangan perekonomian domestik yang sedemikian pesat 
sehingga jika kita meneliti produk domestik bruto (PDB) dengan menggunakan harga yang 
berlaku, pada triwulan III/2012 lalu neraca perdagangan Indonesia sudah mengalami deficit. 
Kontribusi yang defisit dari perdagangan internasional tersebut untungnya dikompensasi 
dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari konsumsi dan investasi. 

Sebagian besar pemenuhan kebutuhan konsumsi tersebut berasal dari produksi dalam 
negeri, hanya sedikit sekali impor barang konsumsi yang masuk ke Indonesia. Untuk itu 
dibutuhkan bahan baku dan bahan penolong demi bisa memenuhi kebutuhan deficit 
pengolahan di dalam negeri. Impor inilah yang mengalami lonjakan tajam. Pada saat yang 
sama, peningkatan konsumsi menyebabkan diperlukannya ekspansi yang besar sehingga 
dibutuhkan investasi. Untuk memacu investasi ini, diperlukan mesin-mesin dan berbagai 
keperluan lain yang masih harus kita impor dari luar negeri. 

Itulah sebabnya sebagian besar impor kita adalah berbentuk bahan baku, bahan penolong, 
dan barang modal. Impor barang jadi untuk konsumsi deficit sangat kecil. Dengan adanya 
bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, berbagai pabrik pengolahan di seluruh Indonesia harus 
menyediakan barang untuk keperluan tersebut sekitar Mei dan Juni. Itulah sebabnya pada 
bulanbulan tersebut terjadi lonjakan yang sangat besar pada impor kita. Di bagian 
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lain,kegiatan ekspor mengikuti siklus normal. Oleh karena itu pada Mei dan Juni 2012, 
deficit perdagangan mulai melonjak. 

Defisit ini kemudian mengecil pada Juli dan Agustus dan bahkan berubah menjadi surplus 
pada September 2012. Pada pertengahan Juli sampai pertengahan Agustus, bulan puasa 
mulai berjalan. Kemudian diakhiri dengan libur panjang sampai sekitar akhir Agustus. Itulah 
sebabnya kegiatan produksi deficit pengolahan, yang sebagian besar ada di Jawa, 
mengurangi aktivitasnya selama Agustus. Itulah sebabnya kebutuhan bahan baku dan 
penolong yang harus diimpor turun. 

Siklus naik belumlah terlalu terjadi pada September 2012. Namun pada Oktober siklus naik 
ke bisnis yang normal mulai terjadi lagi. Apalagi kegiatan investasi yang harus direalisasi 
menjelang akhir tahun meningkat tajam. Itulah sebabnya terjadi lonjakan lagi pada defisit 
neraca perdagangan. Kalau kemudian kita mendengar sedikit optimisme dari beberapa 
pejabat kita bahwa sampai akhir tahun akan terjadi sedikit perbaikan, saya merasa bahwa 
yang akan terjadi adalah terus berlangsungnya defisit pada neraca perdagangan kita karena 
perkembangan investasi tersebut. 

Perkembangan investasi di Indonesia memang sedemikian rupa sehingga masuknya seperti 
air bah. Ini berdampak pada kenaikan impor. Tapi kalau kita mendengar rencana Toyota, 
misalnya, investasi mereka di Indonesia akan mereka jadikan sebagai basis produksi untuk 
ekspor. Jika saat ini sekiraq 30 persen produksi mereka di Indonesia ditujukan untuk pasar 
ekspor, rencananya mereka akan meningkatkan ekspor tersebut menjadi 40 persen. 

Saya yakin hal ini juga terjadi pada industri lain. Itulah kalau kita simak dalam data statistik, 
maka ekspor kendaraan dan bagiannya (baik CKD maupun komponen) telah mencapai 
sekitar USD4 miliar sampai Oktober 2012 dan semakin mendekati USD5 miliar di 2012 
ini.Angka tersebut tentu akan berkembang di 2013 mendatang. Begitu juga dengan industri 
elektronika, tekstil dan pakaian jadi, bahkan mesin. Kita juga dapat mengikuti ekspor yang 
dilakukan oleh industri perkapalan di Indonesia, industri kedirgantaraan maupun industri 
alutsista darat. 

Semua pada akhirnya memberikan sumbangan pada ekspor tersebut. Kendati demikian, 
untuk sampai ke sana, memang diperlukan banyak barang modal yang harus diimpor. 
Berbagai investasi di Indonesia pada akhirnya memungkinkan tercapainya skala ekonomi 
yang membuat harga barang menjadi sangat kompetitif. Itulah sebabnya, meskipun pada 
jangka pendek saya pesimistis dengan perkembangan neraca perdagangan kita, jangka 
panjangnya rasanya prospeknya lebih baik. 

Dengan melihat perkembangan tersebut, mengulang artikel saya dua minggu lalu, deficit 
neraca perdagangan ini bukanlah berasal dari ekspor dan impor yang bisa dipengaruhi 
pelemahan rupiah. Nilai tukar rupiah justru menurut hemat saya perlu diperkuat sehingga 
dana-dana yang deficit di Singapura dan deficit lain akan mulai kembali setelah melihat 
prospek rupiah yang menguat. Inilah yang pada akhirnya justru akan mampu untuk 
membantu mengompensasi deficit neraca perdagangan. Semoga pendapat seperti ini bisa 
dipertimbangkan oleh otoritas keuangan kita. 
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Upaya Memperkuat Rupiah 

Rupiah tertekan di awal 2013 ini. Nilai tukar rupiah sudah melemah cukup besar di 2012 
lalu, yang dalam persentasenya mencapai sekira enam persen. Kendati demikian, pada saat 
bersamaan, akhir tahun lalu cadangan devisa kita justru bertambah sekira USD2 miliar, 
sehingga menjadi USD112 miliar. Keadaan itu menggambarkan suatu anomali, selain 
anomali pergerakan kurs yang melemah pada saat penguatan ekonomi yang secara nyata 
sungguh-sungguh terjadi. Pergerakan nilai tukar rupiah mendekati batas psikologisnya 
beberapa waktu lalu, di mana kurs yang terjadi di pasar sudah mendekati Rp10 ribu per 
dolar Amerika Serikat (AS). Ini jelas suatu batas yang sangat riskan untuk dilampaui, karena 
pengalaman pahit di masa yang lalu yang membuat harga diri kita jatuh di mata 
internasional. Oleh karena itu, Bank Indonesia (BI) mencoba untuk melakukan berbagai 
upaya agar nilai tukar rupiah tidak menjadi sedemikian terpuruk. Satu hal penting yang 
perlu dilakukan oleh Bank Indonesia adalah suatu pernyataan sikap bahwa BI tidak 
menghendaki pelemahan yang sedemikian, dan senantiasa bersikap aktif untuk menjaga agar 
nilai tukar tetap terjaga. Sikap ini semula tidak terbaca oleh pasar karena dalam salah satu 
kebijakannya untuk mengatasi defisit transaksi berjalan, Bank Indonesia pernahmenyatakan 
pelemahan rupiah diperlukan untuk mengurangi defisit tersebut. Seperti pernah saya tulis 
di kolom ini, upaya meningkatkan ekspor dengan cara melemahkan rupiah adalah suatu hal 
yang sia-sia. Berbagai produk komoditas kita harganya ditentukan di pasar dunia. Indonesia 
hanyalah sebagai price taker. 

Jadi kalau kita lemahkan, mekanisme suplai dan permintaan akan terganggu karena 
produsen kita akan terus meningkatkan jumlah produksinya. Akibatnya harga dalam dolar 
pun akan terus merosot. Sementara itu, ekspor barang industri kita sebagian besar juga 
menggunakan bahan baku impor. Ini berarti pelemahan nilai rupiah juga hanya sedikit sekali 
dampaknya terhadap ekspor jenis ini. Sementara itu, dampak yang pasti akan terjadi, 
dengan banyaknya bahan baku industri yang diimpor, maka akan terbangun imported 
inflation yang justru seharusnya dihindari oleh BI. 

Dari sisi lain, pelemahan nilai tukar yang terus-menerus akan menyebabkan munculnya 
insentif untuk menanamkan investasi kita dalam dolar. Ini berarti para eksportir enggan 
menukarkan dolarnya segera,sementara banyak permintaan muncul untuk pembelian dolar 
di mana uang dolar tersebut akan diinvestasikan di luar negeri. Jika rupiah menguat, mereka 
yang semula menanamkan uangnya dalam dolar akan tertarik untuk menukarkannya dalam 
rupiah, sebab investasi dalam dolar hasilnya sangat kecil sementara investasi dalam rupiah 
hasilnya masih lumayan tinggi. Dengan ditambah penguatan rupiah, keuntungan dari nilai 
tukar akan menambah hasil investasi dalam rupiah tersebut. Itulah sebabnya dalam keadaan 
rupiah menguat, akan semakin banyak investasi yang masuk ke Indonesia, baik dari para 
investor luar negeri maupun dari uang yang disimpan di luar negeri, tetapi dimiliki oleh 
para penduduk Indonesia. 

Dengan melihat keadaan seperti itu, penguatan nilai rupiah justru akan mengarah kepada 
masuknya dolar yang lebih besar, sehingga bukan tidak mungkin defisit transaksi berjalan 
akan tertutupi oleh surplus neraca modal. Dengan melihat latar belakang itu, sangat 
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strategis bagi BI untuk menggiring kembali mata uang rupiah untuk terus menguat. Dan, 
itulah yang memang dilakukan oleh Bank Indonesia baru-baru ini. 

BI melakukan kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk mengimbau BUMN tidak 
membeli dolar dari pasar, tetapi dari bank-bank (BUMN) yang di belakangnya didukung 
oleh Bank Indonesia. Sebetulnya ini merupakan suatu trik lama yang pernah dilakukan oleh 
BI pada 2005 lalu, tetapi ternyata masih lumayan berhasil. 

Bagaimanapun, terdapat suatu ketidakseimbangan struktural antara penerimaan devisa 
minyak dan pembelian dolar untuk impor BBM. Penerimaan devisa langsung diterima oleh 
Bank Indonesia, sementara impornya banyak dilakukan melalui pembelian dolar di pasar 
uang. Dengan melakukan pengaturan tadi, keseimbangan di pasar dolar migas menjadi lebih 
terjamin. Bank Indonesia juga cukup aktif memasok dolar ke pasar uang, sehingga akhirnya 
pelemahan dolar menjadi tertahan. 

Jika semula transaksi riil yang terjadi di pasar mencapai hampir Rp10 ribu per dolarnya, 
minggu lalu transaksi jual-beli dolar sudah berada di bawah Rp9.800. Jika terjadi suatu 
gerakan pelemahan rupiah, serta-merta Bank Indonesia aktif memasok dolar untuk 
mengerem pergerakan tersebut. Bagaimanapun, pasar valuta asing Indonesia dewasa ini 
sudah mulai terbatas besarnya, sehingga pasokan dari BI sebesar USD100 juta-USD200 juta 
memiliki arti yang besar bagi pasar.Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berturut-
turut, suplai kumulatif di pasar menjadi lebih besar lagi. 

Suatu hal yang sangat membantu adalah tingkah laku dari investor global sendiri.Mereka 
tampaknya memiliki keyakinan Bank Indonesia tidak akan mungkin melepaskan nilai rupiah 
melampaui Rp10 ribu per dolar. Akibatnya pada waktu nilai rupiah sudah mendekati angka 
psikologis tersebut, mereka membanjiri pasar dengan pembelian saham dan obligasi 
sehingga pada akhirnya bursa saham kita menjadi menguat. 

Pada saat yang sama, nilai rupiah di pasar NDF (non deliverable forward) justru menguat 
melampaui pasar di dalam negeri. Pada saat dolar masih ditransaksikan Rp9.900 di dalam 
negeri, NDF sudah bergerak menguat menjadi di bawah Rp9.900. Ini berarti mereka sudah 
berhitung mengharapkan keuntungan ganda, yaitu dari saham dan obligasi yang sudah 
mereka beli terlebih dahulu, sementara keuntungan kedua adalah dari penguatan nilai tukar 
rupiah.Apa pun yang terjadi, yang penting fakta ini ikut memperkuat gerakan rupiah yang 
sedang digalang oleh Bank Indonesia. Dewasa ini nilai tukar rupiah sudah ditransaksikan di 
bawah Rp9.800. 

Merupakan suatu hal yang baik jika Bank Indonesia terus menjaga nilai tukar tersebut 
dengan arah menguat, sehingga pada akhirnya akan semakin banyak permintaan untuk 
menjual dolar daripada membeli dolar. Jika ini terjadi, (mudah-mudahan) tidak lama lagi 
Bank Indonesia dapat membeli dolar dari pasar kembali untuk memperkuat cadangan 
devisanya, sehingga pergerakan penguatan rupiah pun tidaklah terlalu berlebihan. Kita 
mengapresiasi apa yang selama ini telah berhasil dilakukan oleh Bank Indonesia. Saya yakin, 
keberhasilan yang sama juga akan terjadi lagi di waktu-waktu mendatang ini. 
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Sinyal Negatif Perdagangan Indonesia 

Indonesia meninggalkan perekonomian 2011 dengan banyak catatan, baik yang menyedihkan 
maupun menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa, nilai tukar, dan 
investasi merupakan beberapa berita menggembirakan yang berhasil dicapai, meskipun tetap 
ada keterangan di balik keberhasilan tersebut. Di sisi lain, beragam kisah pedih juga memantul 
dengan jelas, seperti penduduk miskin dan hampir miskin yang meningkat, pertumbuhan impor 
(pangan) yang naik, daya saing ekonomi melorot, pembangunan infrastruktur yang lambat, 
penyerapan anggaran yang makin memburuk, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kisah sedih 
dan bahagia tersebut terdapat cerita kinerja ekspor. Data BPS (2012) melaporkan angka-angka 
sebagai berikut. Pada 2011 ekspor Indonesia untuk pertama kalinya menembus US$ 200 miliar, 
tepatnya US$ 203,6 miliar. Pertumbuhan ekspor ini sebesar 29,05% dibandingkan 2010. 
Namun, pedihnya, pertumbuhan impor 2011 juga sangat tinggi, yakni 30,69% terhadap 2010 
(total impor 2011 US$ 177,3 miliar) . 

Rincian Kinerja Ekspor 

Pertumbuhan dan akumulasi ekspor tersebut sebetulnya bisa lebih tinggi lagi jika penurunan 
pada triwulan keempat 2011 dapat dihindari. Misalnya, September 2011 nilai ekspor sebesar 
US$ 17,54 18,64%. Selanjutnya, Oktober meluncur turun lagi menjadi US$ 16,95 miliar, naik 
menjadi US$ 17,23 miliar pada November, dan jatuh lagi menjadi US$ 17,19 miliar pada 
Desember 2011. Penurunan tersebut agak sulit dihindari mengingat makin lemahnya 
perekonomian AS dan Eropa akibat krisis ekonomi. Padahal, AS dan Eropa merupakan pasar 
yang cukup besar bagi ekspor Indonesia. Sampai hari ini pemerintah masih belum mengamalkan 
saran lama yang masih relevan sampai kini, yaitu membuka pasar non-tradisional bagi ekspor 
nasional. Sebagian besar ekspor Indonesia lari ke Jepang, Eropa, Asean, dan China. Jika salah 
satu pasar tersebut terganggu, maka kinerja ekspor merosot. Oleh karena itu, diversifikasi 
negara tujuan ekspor merupakan pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan. 

Berikutnya, struktur ekspor masih didominasi oleh non-migas, yang memberi donasi sebesar 
79,57% (US$ 162,02%). Struktur ekspor ini memertahankan pola yang sudah lama berjalan dan 
dalam beberapa aspek hal ini positif.  Jika dilihat lebih detail, ekspor sebagian besar masih 
ditopang oleh komoditas primer (sumber daya alam), seperti batu bara, kelapa sawit, dan 
karet. Sungguh pun begitu, kenaikan itu sebagian bukan disebabkan oleh volume yang 
meningkat, tapi lebih karena harga yang membaik di pasar internasional. Jadi, di sini ada dua 
poin yang perlu diperhatikan: kinerja ekspor sebagian diselamatkan oleh harga internasional 
yang meningkat dan kebutuhan mendesak untuk mendiversifikasi komoditas ekspor. 
Ketergantungan terhadap komoditas sumber daya alam selalu saja mencekam, bukan saja oleh 
sebab nilai tambahnya kecil, tapi juga harganya yang fluktuatif di pasar internasional. Ini harus 
lekas disambut dengan kebijakan yang tepat dan cepat oleh pemerintah. 

Sementara itu, komoditas ekspor yang menurun nilainya antara lain adalah kayu, barang dari 
kayu (menurun 67,04% dari 2010); kakao/coklat (-53,57%); barang-barang fotografi / 
sinematografi (-59,26%); buku dan barang cetakan (-30,58%); dan tembakau (-15,34%). Tentu 
pemerintah perlu berjibaku mengembalikan peran komoditas tersebut dalam pentas ekspor 
Indonesia, khususnya pada tahun ini. Menarik juga diamati bahwa untuk pertama kali negara 
tujuan ekspor terbesar Indonesia pada 2011 adalah China (13,3%), disusul Jepang (11,31%), dan 
AS (9,68%). China pada 2006-2008 posisinya masih nomor 4, pada 2009 naik ke nomor 3, 
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setelah itu nomor 2 (2010), dan menjadi pemuncak pada 2011. Sampai tahun lalu Jepang selalu 
menempati urutan pertama. AS selalu menjadi runner-up sejak 2006-2009, namun merosot ke 
nomor 3 pada 2010 dan 2011 (Kementerian Perdagangan, diolah). Posisi strategis China ini 
nampaknya akan terus bertahan dalam jangka panjang. 

Tranformasi Ekonomi 

Bagaimana dengan kinerja impor 2011? Terdapat dua catatan yang menarik disimak. Pertama, 
persentase impor bahan baku/penolong mencapai 74,14% (sampai November 2011). Angka ini 
naik ketimbang periode yang sama 2010 yang sebesar 72,79%. Meskipun persentase kenaikan 
itu relatif kecil, tapi secara nominal cukup fantastis, dari US$ 89,1 miliar (Januari-November 
2010) menjadi US$ 119,3 miliar (Januari-November 2011). Ini artinya, sebagian pertumbuhan 
sektor manufaktur di Indonesia ditopang oleh komoditas yang bahan bakunya berasal dari luar 
negeri. Kedua, impor pertanian dan kehutanan terus menanjak cepat, tapi tidak diiringi dengan 
peningkatan ekspor yang signifikan. Misalnya, pada 2009 impor pertanian dan kehutanan baru 
US$ 16,3 miliar, tapi pada 2010 sudah melonjak hingga US$ 20 miliar. Sampai Juli 2011 nilai 
impor komoditas tersebut sudah menembus US$ 16 miliar. Dan ini yang penting, surplus 
perdagangan di sektor ini terus merosot dari US$ 19,8 miliar (2009), US$ 17,8 miliar, dan 
sampai Juli 2011 hanya surplus US$ 4,6 miliar (BPS, 2011). 

Deskripsi di muka sebetulnya telah memberikan sinyal terang soal peta perdagangan 
internasional (ekspor-impor). Dari situ pula beberapa agenda mendesak perlu diambil 
pemerintah. Pertama, tak jemu untuk diulangi lagi bahwa pemerintah tidak bisa lain harus cepat 
mendiversifikasi daerah tujuan dan komoditas ekspor. Indonesia telah ketinggalan 20 tahun 
dalam soal ini, sehingga nyaris struktur negara tujuan dan komoditas ekspor saat ini persis 
dibandingkan dengan situasi dua dekade lalu. Konsentrasi pada negara tujuan dan komoditas 
tertentu akan membahayakan apabila kondisi ekonomi global sedang tidak sehat, seperti yang 
terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, jika komoditas industri/jasa yang dikembangkan 
tidak berbasis bahan baku domestik, maka kenaikan ekspor pasti akan diiringi oleh 
pertumbuhan impor, bahkan dalam jumlah yang lebih tinggi. Jadi, pohon industri berbasis bahan 
baku lokal perlu disiapkan dan diimplementasikan secepatnya. 

Terakhir, makin lama disadari bahwa kedaulatan pangan kian terancam seiring 
ketidaksanggupan pemerintah memproduksi beberapa komoditas penting kebutuhan rakyat, 
seperti beras, kedelai, jagung, gula, daging, susu, kedelai, buah-buahan, dan lain-lain. Pemerintah 
sudah membuat roadmapswasembada komoditas-komoditas tersebut, tapi yang terjadi justru 
sebaliknya: impor malah meningkat. Akibat dari situasi ini sangat jelas: harga pangan naik 
dengan cepat, sulit menurunkan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja tersendat, dan 
pembangunan industri berbasis pertanian jadi terhambat. Pemerintah boleh saja melakukan 
transformasi ekonomi, namun mengabaikan pembangunan sektor pertanian dalam proses 
tersebut seperti halnya mencerabut akar tunggang hidup sebagian besar masyarakat. 
Implikasinya bahkan bisa lebih jauh: kredibilitas pemerintah runtuh dan stabilitas politik 
terguncang. Semua pihak tentu tidak ingin hal ini terjadi, tapi sungguh waktu pemerintah 
tidaklah banyak. 
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Ekonomi RI Menuju 2013 

Tak terasa tahun akan segera berganti menuju 2013. Sepanjang 2012 ini pasang surut silih berganti 
menandai perjalanan ekonomi nasional. Pada awalnya pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi 
2012 akan melaju sampai 6,7%. Pada pertengahan tahun pemerintah melakukan revisi pertumbuhan 
ekonomi menjadi 6,5% setelah Triwulan I dan II pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 6,3-
6,4%. Namun, tampaknya sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi nasional hanya akan mencapai 
6,2-6,3%. Indef (2011) sejak akhir tahun lalu, saat mempublikasikan kajian dalam acara Proyeksi 
Ekonomi Indonesia (PEI) 2012, sudah mengestimasi pertumbuhan ekonomi 2012 hanya akan 
berada di kisaran 6,1-6,3%. Sungguh pun begitu, pasang surut ekonomi tersebut tidak hanya terjadi 
pada indikator pertumbuhan ekonomi, banyak variabel ekonomi lainnya yang laik ditelisik sebagai 
bahan evaluasi dan sekaligus memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2013. 

Evaluasi 2012 

Sekurangnya terdapat tiga aspek penting yang patut dicermati secara khusus dalam perekonomian 
sepajang 2012 ini. Pertama, perdagangan internasional menjadi titik paling lemah dari perekonomian 
nasional bila sedang terjadi guncangan krisis ekonomi internasional. Sebetulnya pemerintah sudah 
diingatkan sejak lama soal ini: ekspor terlalu tergantung dari komoditas primer dan negara tujuan 
ekspor hanya ke negara-negara tertentu saja, khususnya ke wilayah Eropa, Jepang,  Asean, dan AS. 
Di luar itu, komoditas olahan Indonesia sangat tergantung dari bahan baku impor. Akibatnya, ketika 
ekspor meningkat akan segera diiringi dengan kenaikan impor bahan penolong. Sampai semester I 
2012, 72% impor adalah bahan baku, sisanya adalah barang modal dan konsumsi. Implikasi yang 
paling terasa ketika terjadi krisis ekonomi global: ekspor merosot, tapi impor sulit ditekan. Inilah yang 
menyebabkan neraca perdagangan tertekan sehingga selama empat bulan berturut-turut (April-Juli) 
neraca perdagangan mengalami defisit. 

Kedua, daya saing Indonesia juga terus merosot, baik berdasarkan studi yang dilakukan oleh World 
Economic Forum/WEF maupun Bank Dunia. Peringkat daya saing ekonomi menurut WEF (2012) 
merosot ke urutan 46 (2012) dari semula 44 (2011). Hal yang sama juga dilaporkan oleh Bank Dunia, 
di mana peringkat kemudahan bisnis di Indonesia mengalami penurunan dibandingkankan 2011. 
Problem mendasar dari daya saing ekonomi itu masih sama dari tahun-tahun sebelumnya: inefisiensi 
birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya 
sebenarnya ada perbaikan terhadap penanganan masalah-masalah itu, tapi jika dikomparasikan 
dengan negara lain perbaikan itu sangat lambat. Padahal dalam konteks globalisasi, di mana 
Indonesia menjadi salah satu negara yang paling agresif menceburkan diri, perbaikan tidak cukup 
dilihat hanya dari komparasi terhadap tahun sebelumnya, tapi yang lebih penting perbandingannya 
dengan negara lain. 

Ketiga, mungkin pemerintah terlambat menyadari soal genting ini: ketimpangan pendapatan kian 
tinggi dan berpotensi sulit ditangani di masa depan. Problem ini sungguh rumit, tapi secara umum 
berakar dari dua pokok soal: kesalahan memilih sektor basis dan kecepatan adopsi liberalisasi. 
Menyangkut sektor basis, terdapat proses asimetris atas transformasi ekonomi, di mana pergeseran 
dari sektor pertanian ke industri dan jasa berlangsung cukup cepat, namun tidak diimbangi dengan 
peralihan tenaga kerja dari sektor primer ke sekunedr/tersier sehingga menjadi sumber “ketimpangan 
internal”. Berikutnya, liberalisasi yang terlalu cepat tanpa memerhatikan kualitas pendidikan dan 
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keterampilan tenaga kerja membuat hanya segelintir pelaku ekonomi yang diuntungkan dari proses 
tersebut. Akibatnya, penduduk yang tidak memiliki keahlian bukan saja sulit memerbaiki akses 
perekonomian, tapi lebih parah lagi terdesak dari arena permainan ekonomi sehingga kondisinya 
makin menyedihkan. 

Mendayagunakan Instrumen Fiskal 

Pada 2013 perekonomian global masih akan tetap suram meski sedikit membaik daripada 2012. 
Oleh karena itu sulit bagi Indonesia mendongkrak ekspor seperti masa sebelum 2012. Terdapat dua 
hal yang bisa dilakukan untuk memerbaiki neraca perdagangan pada 2013: mengurangi impor bahan 
baku dan memercepat industri pengolahan berbasis komoditas pertanian/alam. Pengurangan impor 
bahan baku bukan hal yang mudah karena terkait dengan struktur industri pengolahan yang 
dikembangkan. Pengurangan bahan baku impor hanya mungkin dlakukan bila industri pengolahan 
yang dipilih bahan bakunya ada di dalam negeri. Oleh karena itu, dua agenda tersebut bisa dicapai 
dengan satu tarikan saja: geser industri pengolahan ke komoditas yang berbahan baku domestik, 
khususnya di subsektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan sumber daya alam 
lainnya. Pola ini bermanfaat dalam dua hal sekaligus: mendorong pengurangan impor (bahan baku) 
dan peningkatan nilai tambah. 

Soal daya saing dan perbaikan kemudahan bisnis menjadi pertaruhan pemerintah pada 2013. 
Pemerintah tinggal memiliki tempo setahun itu, sebab pada 2014 tidak mungkin pemerintah bisa 
memercepatnya akibat disibukkan urusan Pemilu. Korupsi barang kali sulit untuk dipangkas hanya 
dalam masa setahun, sehingga inefisiensi birokrasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih 
berpeluang untuk digarap secara lebih maksimal. Saya menyarankan pemerintah melakukan 
reformasi birokrasi secara selektif untuk urusan yang betul-betul terkait dengan kemudahan bisnis, 
seperti perizinan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk perbaikan sarana 
dan prasarana logistik. Dalam dua hal itu, yaitu perizinan dan logistik, situasi Indonesia jauh 
tertinggal dibandingkan dengan negara lain (bahkan di kawasan Asean sekalipun) sehingga  
perbaikan di sisi tersebut akan sangat berarti bagi penguatan iklim investasi. Aspek-aspek lain terkait 
infrastruktur dan inefisiensi birokrasi tentu tetap penting, namun pemerintah harus memastikan dua 
hal itu diselesaikan terlebih dulu. 

Seperti disampaikan di muka, perekonomian global masih akan terpuruk tahun depan sehingga 
butuh penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Saya meyakini pertumbuhan ekonomi tahun 
depan akan lebih baik ketimbang 2012, namun tidak setinggi proyeksi pemerintah (6,8%). Pada 2013 
pertumbuhan ekonomi rasanya cuma akan berada di kisaran 6,5-6,6%. Oleh karena itu, sebaiknya 
pemerintah fokus mengembangkan sektor pertanian dan industri agar kualitas pertumbuhan ekonomi 
lebih bagus, termasuk mengerem laju liberalisasi di sektor tersebut. Jika kualitas pertumbuhan itu 
diperbaiki, maka secara otomatis problem kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dapat 
diatasi lebih cepat ketimbang 2012. Di sini kebijakan strategis yang bisa didayagunakan pemerintah 
adalah via instrumen fiskal. Syaratnya, penyerapan anggaran harus lebih baik, belanja modal betul-
betul bisa dipakai seluruhnya sesuai dengan perencanaan, dan alokasi sektoral diperbesar untuk 
mengembangkan sektor riil. Jika pekerjaan “minimal” ini dikerjakan dengan baik, maka hasilnya akan 
jauh lebih solid ketimbang 2012. 
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Drama Impor Pertanian 

Dalam dokumen LoI (Letter of Intent) IMF 1998, khusus sektor pertanian, terdapat tiga 
“kontrak” yang harus dijalankan Indonesia untuk menyehatkan perekonomian: (i) 
mengurangi peran Bulog sebagai badan stabilisasi pangan melalui Keppres No. 19/1998. 
Intervensi yang terlalu eksesif dan patologi korupsi dianggap tidak kompatibel dengan 
tujuan stabilisasi (harga) pangan. Alhasil, peran Bulog dibatasi hanya mengurus beras; 
(ii) liberalisasi perdagangan difasilitasi demi menurunkan tensi harga yang melangit saat 
krisis ekonomi. Pada butir 40 LoI disebutkan semua peraturan yang membatasi pasar 
harus dicabut; dan (iii) proteksi dan subsidi pertanian dikurangi sedikit demi sedikit 
untuk mencegah distorsi. Sejarah mencatat, sejak saat itu terjadi perubahan besar di 
sektor pertanian. 

Salah satu perubahan itu terlihat dari banjir impor komoditas pertanian yang makin 
meningkat. Mula-mula itu hanya terjadi pada komoditas pangan strategis, seperti beras, 
gula, jagung, kedelai, daging, dan susu. Tapi, lambat laun impor menyebar ke aneka 
komoditas pertanian lainnya, tak terkecuali produk hortikultura dan perikanan. Pada 
2010 nilai impor pertanian baru US$ 6,2 miliar, namun pada 2011 sudah menembus 
US$ 9,3 miliar (BI, 2012). Di samping komoditas strategis, impor itu juga meluas dari 
mulai garam, ketela, buah-buahan, sayuran, bahan nabati, tembakau, biji coklat, sampai 
ikan laut. Impor tersebut tentu bukan cuma disebabkan membengkaknya permintaan 
akibat pertumbuhan penduduk, tapi juga melorotnya produksi karena insentif pertanian 
yang kian mengecil. 

Menyadari hal itu, pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan untuk mengkanalisasi 
banjir impor tersebut. Secara umum kebijakan itu bisa dibagi dalam dua lapis. Pertama, 
kebijakan peningkatan produksi domestik untuk mencukupi pertumbuhan kebutuhan 
pangan. Beberapa komoditas strategis sudah dibuat peta jalan (road map) swasembada, 
misalnya beras, kedelai, jagung, dan gula. Tapi, hasilnya masih nihil hingga kini. Gula, 
misalnya, semula dijadwalkan swasembada pada 2007, namun hingga kini masih jauh 
dari target. Kedua, mengurangi impor dengan beberapa kebijakan teknis, seperti 
penetapan kuota, penentuan importir terdaftar, atau menutup beberapa pintu 
pelabuhan (instrumen tarif impor nyaris tak pernah dipakai untuk membatasi impor). 

Regulasi terakhir itu bisa dilihat dari keluarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 
dan 16 Tahun 2012 yang mengatur impor hortikultura hanya boleh masuk lewat 
Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan 
Medan, dan Pelabuhan Makassar. Kebijakan ini mendapat protes dari negara mitra 
dagang Indonesia, tapi tetap dijalankan pemerintah karena volume dan nilai impor 
hortikultura yang makin tak terbendung. Impor buah-buahan, misalnya, meningkat dari 
(dalam US$ juta) 435 (2007), 452 (2008), 606 (2009), 655 (2010), hingga 829 (2011). 
Hal yang sama juga terjadi pada sayuran, di mana nilai impor merangkak dari (dalam 
US$ juta) 245 (2007), 292 (2008), 299 (2009), 431 (2010), sampai 599 (2011) 
[Kementerian Perdagangan, 2012]. 
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Dalam realisasinya, tidak lama setelah kebijakan itu dijalankan, memang terjadi 
penurunan arus masuk barang ke Pelabuhan Tanjung Priok, tapi di Pelabuhan Tanjung 
Perak terjadi kenaikan 30% kontainer produk holtikultura (www.tempo.co, 23 Juli 
2012).  Bisa diduga, yang terjadi hanyalah pengalihan tempat tujuan pelabuhan, yang 
seterusnya komoditas akan menyebar ke penjuru nusantara, entah via darat ataupun 
laut. Secara teoritis harga komoditas impor memang menjadi lebih mahal (sehingga 
memungkinkan produk domestik dapat bersaing), namun bila produksi dalam negeri 
tidak mencukupi maka barang impor tersebut akan tetap dibeli. Efektivitas akan kian 
kecil bila pelabuhan-pelabuhan lain dapat diterobos akibat lemahnya pengawasan atau 
moral hazard. 

Jadi, kebijakan penutupan pelabuhan sebagai tempat datangnya barang impor memiliki 
peran untuk mempertinggi harga produk karena biaya transportasi (logistik) yang lebih 
mahal, sehingga komoditas domestik bisa bersaing. Tapi kebijakan ini menjadi tumpul 
bila pasokan produksi domestik tidak mencukupi untuk memenuhi pasar dalam negeri. 
Oleh karena itu, kebijakan ini wajib ditopang oleh pemberian insentif yang membuat 
petani bergairah meningkatkan produksi. Insentif kebijakan itu merentang dari hulu 
(perluasan lahan, subsidi pupuk dan bibit, irigasi) hingga hilir (pemasaran, stabilisasi 
harga, distribusi, dan penguatan Bulog). Ibarat pertunjukan, impor pertanian ini mirip 
drama, yang akan berakhir bahagia jika skenario LoI di atas disingkirkan terlebih dulu. 

 

Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif Indef 

Sumber : Majalah Tempo edisi 12-19 November 2012 

 


