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MEMBANGUN JATIDIRI            

PEREKONOMIAN INDONESIA 

 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Pembangunan merupakan amanat konstitusi yang 

dilakukan untuk tercapainya peningkatan kualitas hidup 

masyarakat dan tersebarnya hasil-hasil pembangunan secara 

merata. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, 

menanggulangi pengangguran, dan mengatasi ketidakadilan 

dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya (Seers dalam 

Sudjana, 2004).  

Dalam kehidupan ekonomi di Indonesia, Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945 adalah merupakan pijakan sekaligus pesan 

moral yang memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian 

dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian. Hal ini 

mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh 

serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan 

pemerintahan (Manan, 1995). Dalam konteks ini, Nampak jelas 

bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu yang 

bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), dan 

bukan juga sistem sosialis namun suatu sistem ekonomi berdasar 

kebersamaan dan kekeluargaan yang dinegara kita lebih dikenal 

dengan istilah Ekonomi Pancasila yang merupakan sistem 

ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai 

kesejahteraan sosial. 

Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, maka 

pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama dalam kerangka 

mengurangi risiko kegagalan demokrasi. Pada tahap selanjutnya, 

interaksi antara ekonomi dan demokrasi makin erat dan 

keberadaannya akan mempengaruhi aktifitas ekonomi serta 

keberlangsungannya dimasa yang akan datang. 

Untuk menghadapi beragam situasi dalam menyongsong 

berbagai tantangan masa depan Indonesia, maka sangat penting 

dilakukan penguatan ekonomi dengan mengacu pada nilai-nilai 

BAB I 
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ekonomi pancasila yang merupakan jati diri bangsa.  Nilai-nilai 

luhur bangsa perlu diaplikasikan pada pengembangan sistem 

ekonomi yang berkeadilan sosial. Sistem itu telah berakar kuat 

pada kehidupan nyata di masyarakat seperti keadilan, gotong 

royong, kekeluargaan, kebersamaan, kerjasama yang semua itu 

bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jika hal ini 

menjadi pegangan maka ruang gerak untuk berkembangnya 

aktifitas ekonomi kapitalis yang secara nyata telah 

menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat semakin 

sempit. 

Pengembangan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-

nilai ekonomi Pancasila, akan bertumpu pada kekuatan sumber 

daya nasional bukan kekuatan asing. Potensi nasional, seperti 

sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber dana 

domestik dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. 

Berkembangnya pasar domestik dan industri dalam negeri akan 

menjadi motor utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Hal 

tersebut dapat menciptakan daya saing industri nasional yang 

semakin kuat, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia 

meningkat yang pada akhirnya akan tercipta lapangan kerja dan 

ketimpangan dalam ekonomi akan semakin kecil. 

 

B. Landasan Pokok Perekonomian Indonesia 

 

Perekonomian nasional diurus dan dikelola dalam bentuk 

apapun, pada akhirnya harus berpangkal pada usaha bersama 

dan berujung pada kesejahteraan sosial (societal welfare), yaitu 

pada suatu kemakmuran bersama seluruh masyarakat bukan 

kemakmuran orang seorang. kepentingan masyarakat lebih utama 

dari kepentingan orang-seorang, artinya mengutamakan 

kebersamaan (mutualisme), bukan berdasar individualisme. Dalam 

paham demokrasi ekonomi, maka rakyat secara bersama memiliki 

kedaulatan ekonomi. Ekonomi rakyat (grassroots economy) 

memegang peran dominan dan menjadi tumpuan ekonomi 

nasional. 

Sebagaimana diamanatkan konstitusi, bahwa pasal 33 

UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, 
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bagi suatu negara yang mempunyai prinsip sebagai negara yang 

berdasar atas hukum, maka secara normatif ketentuan tersebut 

merupakan tuntutan imperatif. Secara imperatif, ditetapkannya 

Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya telah digariskan suatu kebijakan 

nasional yang tegas untuk melakukan transformasi ekonomi dan 

transformasi sosial.  

Transformasi ekonomi pada hakikatnya bagaimana system 

ekonomi yang dijalankan berdasar pada sistem ekonomi yang 

demokratis. Demokrasi ekonomi sebagaimana dalam Pasal 33 

UUD 1945, berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, maka 

kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai yang utama. Dalam 

transformasi ekonomi ini, negara harus memiliki komitmen tegas 

untuk menyusun perekonomian ke arah paham ekonomi yang  

berdasar pada “usaha bersama dan asas kekeluargaan” dan 

menanggalkan paham ekonomi yang berdasar pada “asas 

perorangan”. Masih dipertahankannya asas perorangan tersebut, 

menjadi alasan sehingga mudah terdikte oleh kekuatan ekonomi 

dari luar berdasarkan individualisme, liberalisme dan kapitalisme. 

Mengenai tranformasi sosial, hubungan ekonomi tuan-hamba 

perlu diubah menjadi hubungan ekonomi yang demokratis yang 

parsipatori dan emansipatori (Ruslina, 2013). 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan 

moral budaya dalam konstitusi Republik indonesia di bidang 

kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan 

petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara 

mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-

cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan 

secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan (Manan, 

1995). Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang 

dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi 

kapitalistik (berdasar paham individualisme), dan bukan juga 

sistem Sosialis namun suatu sistem ekonomi berdasar 

kebersamaan dan kekeluargaan yang dinegara kita lebih dikenal 

dengan istilah Ekonomi Pancasila yang merupakan sistem 

ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai 

kesejahteraan social 
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Mengenai asas kekeluargaan ini, Sofian Effendi (2008) 

mengemukakan sebagai berikut: 

“..bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya 

diterjemahkan dalam setiap pasal Undang-Undang Dasar 1945. 

Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa 

Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggung 

jawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada diatas 

kepentingan individu….” 

Kemudian dikemukakan pula bahwa, “….yang sangat penting dalam 

pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para 

penyelenggara negara, semangat para pemimpin peperintahan. 

Meskipun dibuat undang-undang dasar yang menurut kata-katanya 

bersifat kekeluargaan, namun  semangat para penyelenggara 

negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat 

perorangan, maka undang-undang dasar itu pasti tidak ada 

gunanya dalam praktik…” 

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) menyatakan: Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. Usaha bersama adalah mutualism dan asas 

kekeluargaan adalah brotherhood. Itulah sebabnya dalam  faham 

kolektivisme/komunitarianisme yang berdasar mutualism dan 

brotherhood  ini, kepentingan masyarakat (societal-interes) 

ditempatkan sebagai yang utama. Perekonomian disusun artinya 

tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (diatur oleh pasar). 

Susunan yang dimaksudkan adalah usaha bersama (mutualisme 

yang menunjukkan perbedaannya dari usaha swasta yang 

didorong oleh self interest). Asas kekeluargaan (brotherhood) 

menunjukkan adanya tanggungiawab bersama untuk menjamin 

kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama. 

Pasal 33 UUD 1945, ayat (2) menyatakan: Cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang mengusai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara. Perkataan “yang penting bagi 

negara” dapat diinterpretasikan dengan tanggungjawab negara, 

yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
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ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan social. 

Secara singkat dikatakan bahwa “penting bagi Negara” 

adalah cabang-cabang produksi strategis. lnterpretasi bahwa 

“dikuasai” oleh negara tidak harus diartikan “dimiliki” oleh negara 

(artinya boleh dimiliki oleh usaha swasta atau asing) hanya dapat 

diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 UUD 1945. Maksudnya 

pemerintah benar-benar memegang kendali, sehingga ayat (1) 

Pasal 33 UUD 1945 terlaksana. Mengenai ketentuan Undang 

Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada 

negara untuk menguasai “cabang-cabang produksi yang penting 

bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak” tidaklah 

dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi 

mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya 

sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945, sebagai berikut; Melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan juga mewujudkan suatu 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat lndonesia. 

Makna yang terkandung dalam penguasaan negara 

tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan 

penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasainya 

itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan 

masyarakat, yaitu: 1). Ketersediaan yang cukup, 2). Distribusi 

yang merata, dan 3). Terjangkaunya harga bagi orang banyak. 

Berdasarkan interpretasi historis, seperti tercantum dalam 

penjelasan undang undang Dasar 1945, makna ketentuan Pasal 

33 ayat (2) UUD 1945 adalah perekonomian berdasar atas 

demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu 

cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, 

tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa 

dan rakyat banyak yang ditindas. Hanya perusahaan yang tidak 

menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-

seorang. “Penting bagi negara” maksudnya adalah cabang-cabang 

produksi strategis, sedangkan “dikuasai” diinterpretasi bahwa 

dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi 
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pengusaha atau usahawan. “Dikuasai” mengandung arti bahwa 

kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna 

melancarkan perekonomian, peraturan yang melarang 

penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. 

Mengenai Pasal 33 UUD 1945, ayat (3) menyatakan: 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, 

menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial (utama). Hal ini 

demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu “kepentingan 

masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang, artinya 

mengutamakan kebersamaan (mutualisme), bukan berdasar 

individualisme. Pengutamaan kepentingan masyarakat ini tidak 

mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena. Dalam 

paham demokrasi ekonomi, maka rakyat secara bersama memiliki 

kedaulatan ekonomi. Ekonomi rakyat (grassroots economy) 

memegang peran dominan dan menjadi tumpuan ekonomi 

nasional. 

Dalam perkembangannya, pasal 33 UUD 1945 mengalami 

perubahan dengan amandemen Undang -Undang Dasar pada 

tahun 2002. Dalam naskah/teks asli Undang Undang Dasar 1945, 

Pasal 33 tersebut dituangkan pada Bab XIV dengan judul 

“Kesejahteraan Sosial”, sedangkan berdasarkan hasil amandemen 

tahun 2002, Pasal 33 dituangkan pada Bab XIV dengan 

mengalami perubahan judul menjadi “Perekonomian Indonesia 

dan Kesejahteraan Sosial", (Ruslina, 2013). Bunyi ketentuan Pasal 

33 UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002 adalah sebagai 

berikut: 

1. Perekonomian disusun sebagai sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 

3. Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

4. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
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kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 

dan kesatuan ekonomi nasional. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 

dalam undang-undang. 

Mengenai ayat (4) pasal 33 UUD 1945, menyatakan 

“perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional. Adanya perkataan “efisiensi berkeadilan” telah 

merubah keseluruhan niat terselubung untuk memasukkan 

pandangan neoliberalisme ekonomi (yang membuka jalan ke arah 

kapitalisme dan imperialisme baru) ke dalam pasar. Maka 

kepentingan orang seorang yang diwakilinya dirubah menjadi 

social preference. Mengapa demikian, karena perkataan “efisiensi” 

dalam perekonomian berorientasi pada maximum gain (dalam 

badan usaha ekonomi) dan maximumsatisfaction (dalam transaksi 

ekonomi orang seorang). Maksudnya paham ekonomi neoklasikal 

sebagai wujud dari liberalisme ekonomi yang beroperasi melalui 

pasar bebas (laissez faire). Pasar bebas membuka jalan untuk 

daulat pasar menggusur daulat rakyat, pasar bebas akan  

“mengusur orang miskin bukan menggusur kemiskinan”. 

Lebih lanjut dalam ayat 5 pasal 33 UUD 1945 disebutkan 

bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini 

diatur dalam undang-undang”. Maksud dari ayat 5 ini bahwa dalam 

merumuskan kebijakan ekonomi harus mengacu pada undang-

undang pokok perekonomian yang sampai saat ini belum 

dirumuskan. Dengan demikian bukan hal yang mustahil manakala 

antara satu udang-undang dengan undang –undang yang lainnya 

dalam bidang ekonomi kadang tidak sejalan atau saling 

berbenturan. Hal ini disebabkan karena rujukan utamanya yang 

merupakan implementasi dari pasal 33 UUD 1945 belum 

dirumuskan. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan yang harus segera 

dituntaskan oleh setiap pemimpin bangsa ini sebagai bentuk 

kepedulian terhadap perekonomian indonesia yang meletakkan 

pondasinya pada nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang 

bersumber dari pasal 33 UUD 1945. 
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Berdasarkan beberapa pengertian yang terkandung 

dalam pasal 33 UUD 1945 sebagaimana diuraikan sebelumnya, 

maka pasal 33 tersebut mengandung makna sangat esensial yaitu 

tercermin adanya demokrasi ekonomi. Makna demokrasi ekonomi 

ada relevansinya dengan makna demokrasi di Indonesia. 

Demokrasi dalam hal ini adalah demokrasi sosial berdasarkan 

kebersamaan, bukan demokrasi liberal berdasar individualism 

(demokrasi Barat). 

Dalam kaitannya dengan butir-butir yang dicakup oleh 

pengertian demokrasi ekonomi tersebut, maka usaha bersama 

ekonomi harus diberi wujud dalam pemilikan bersama, pemilikan 

bersama dan tanggungjawab bersama. Oleh karena itu dalam 

demokrasi ekonomi harus diwujudkan partisipasi dan emansipasi 

ekonomi. Makna partisipasi dan emansipasi ekonomi adalah 

terlaksananya prinsip "keterbawasertaan" dalam proses 

pembangunan. Prinsip keterbawasertaan yang dimaksud adalah 

dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat seharusnya 

senantiasa terbawaserta. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah 

inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya.  

 

C. Demokrasi Ekonomi Sebagai Jalan Tengah 

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas 

mengamanatkan bahwa asas dan sendi perekonomian nasional 

harus dibangun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. 

Hal ini berarti pula bahwa perekonomian nasional harus dibangun 

berdasar demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi pada 

intinya dilaksanakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata, pembangunan bidang 

ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang jelas. 

Dengan demikian, dalam pembangunan bidang ekonomi, 

harus dihindari adanya liberalisasi dan etatisme yang dapat 

menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak wajar dan saling 

mematikan antar pelaku ekonomi. Sebaliknya harus saling 

bekerjasama dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu 

secara tegas UUD 1945 menggariskan bahwa ekonomi rakyat 

harus diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan 
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koperasi dan usaha kecil. Dengan demikian, pembangunan 

koperasi dan pengusaha kecil perlu terus ditingkatkan dan makin 

diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai usaha/kerja dan 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, 

kuat dan mandiri. Di lain pihak, pengusaha kecil harus unggul 

sebagai pelaku ekonomi yang mampu menggalang kemampuan 

ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional yang 

mungkin dimasuki oleh koperasi dan pengusaha kecil. 

Lebih lanjut dalam rangka menata struktur ekonomi 

nasional yang lebih berimbang antar kekuatan pelaku ekonomi, 

maka perlu mengembangkan kemitraan usaha antar berbagai 

unsur pelaku ekonomi nasional, terutama antar pelaku ekonomi 

yang kuat dengan yang lemah. Kemitraan usaha nasional perlu 

untuk dikembangkan atas dasar saling membantu, saling 

menguntungkan sebagai perwujudan kesatuan ekonomi nasional 

yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kebersamaan 

sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945. 

Terdapat paling sedikit dua prasyarat pokok yang sangat 

penting sebagai hakikat demokrasi ekonomi, Pertama, adalah 

tujuannya yaitu kemakmuran seluruh rakyat. Kedua, adalah 

perlunya keterlibatan dan partisipasi rakyat banyak baik dalam 

proses produksi maupun dalam menikmati hasil- hasilnya. Kedua 

prasyarat pokok tersebut kemudian menentukan sifat dari alokasi 

sumber daya. Sifat pertama adalah adanya suatu mekanisme 

untuk mempertinggi kemakmuran. Kedua adalah adanya suatu 

mekanisme agar penguasaan faktor produksi lebih tersebar 

kepada sebagian besar rakyat. Dua hal inilah yang menentukan 

derajat pendemokrasian suatu ekonomi. 

Jelaslah bahwa di dalam demokrasi ekonomi, tujuannya 

adalah kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Rakyat 

mempunyai hak untuk memiliki peluang ekonomi yang sama guna 

terlibat langsung di dalam proses produksi maupun dalam 

menikmati hasil- hasilnya. Dalam demokrasi ekonomi penguasaan 

faktor produksi yang adil dan merata sangat penting. Mekanisme 

alokasi factor produksi itu dilakukan dengan menggunakan 

kekuatan yang dikelola oleh negara. Selebihnya, antara demokrasi 
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ekonomi dan ekonomi rakyat merupakan dua konsep yang 

menyatu. Sebab, salah suatu prasyarat pokok dari demokrasi 

ekonomi adalah keterlibatkan rakyat banyak. Ekonomi yang 

melibatkan rakyat banyak adalah ekonomi rakyat. Karena itu 

operasionalisasi demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan 

upaya mewujudkan ekonomi rakyat. 

Ekonomi rakyat bukan merupakan suatu gagasan baru, 

bukan pula dimaksudkan untuk menyusun suatu sistem ekonomi 

tersendiri. Gagasan ekonomi rakyat adalah suatu rumusan 

interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk mencapai tingkat 

kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi 

rakyat. Tugas kita adalah menafsirkan kembali dan 

menterjemahkan rumusan dasar tersebut dalam bentuk masalah 

kekinian yang dihadapi oleh bangsa ini. Dalam hal ini tentu kita 

tidak dapat menghindarkan diri dari tugas untuk memperhatikan 

dan memusatkan perhatian pada perbaikan nasib rakyat banyak.  

Pertumbuhan ekonomi memang merupakan indikator 

pembangunan, tetapi tidak hanya itu saja. Pembangunan juga 

berarti membangun kesadaran atau kehendak dari seluruh rakyat 

untuk bebas dari keterbelakangan, kemiskinan dan berbagai 

tekanan yang menghambat kemajuan. Membangun juga berarti 

membangun martabat dan harga diri yang kuat, serta selalu 

berorientasi pada inovasi-inovasi dan pembaharuan, inisiatif dan 

keberanian mengambil risiko dari seluruh rakyat. 

Dengan cara demikian kesenjangan ekonomi yang 

menghasilkan struktur masyarakat yang dualistik secara 

berangsur- angsur terkikis habis. Dan sebaliknya akan tumbuh 

suatu struktur ekonomi yang ditopang oleh kekuatan lapisan usaha 

berskala menengah yang tangguh dalam jumlah yang memadai. 

Dengan kerangka berpikir seperti itu, maka kita akan sampai pada 

suatu kesimpulan bahwa koperasi dan pengusaha kecil 

merupakan pelaku dominan dalam upaya mewujudkan demokrasi 

ekonomi. Beberapa alasan untuk menempatkan koperasi dan 

pengusaha kecil sebagai bagian penting dalam ekonomi rakyat 

dalam upaya mendorong proses pendemokrasian ekonomi antara 

lain disebabkan oleh: 
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1. Koperasi dan usaha kecil jumlahnya sangat besar. Jumlah ini 

mendominasi seluruh jumlah pengusaha yang ada dan 

terdapat hampir di semua sektor yang tersebar hampir di 

seluruh wilayah nusantara. Hal ini sangat penting artinya untuk 

menjadikan koperasi dan usaha kecil sebagai wahana 

mempercepat proses pemerataan, baik pemerataan antar 

sektor maupun antar wilayah. 

2. Usaha berskala kecil termasuk usaha koperasi umumnya 

sangat bersifat fleksibel. Hal ini karena skala usahanya yang 

tidak terlalu besar serta kesederhanaan spesifikasi teknologi 

yang dipergunakan, sehingga memungkinkan usaha berskala 

kecil mampu secara cepat beradaptasi terhadap perubahan-

perubahan lingkungan eksternal yang terjadi. 

3. Karena sifat penyebaran yang luas, koperasi dan usaha kecil 

juga sangat berperan dalam proses pemerataan kesempatan 

bekerja dan berusaha.  

4. Usaha berskala kecil juga memiliki potensi yang sangat besar 

dalam rangka menopang usaha-usaha berskala besar 

khususnya dalam mendukung proses industrialisasi. Model 

industri yang dapat dikembangkan adalah dalam bentuk  

industri satelit. Artinya insdustri besar didukung oleh beribu-

ribu usaha berskala kecil sebagai satelitnya. Bila model 

semacam ini dapat dikembangkan, maka struktur industri 

nasional akan lebih kuat menghadapi persaingan global. 

5. Perkembangan koperasi dan usaha kecil biasanya juga secara 

langsung sangat terkait dengan upaya memecahkan masalah-

masalah keterbelakangan sosial dan ekonomi masyarakat. Hla 

ini karena memang koperasi dan usaha kecil lebih dekat dan 

lebih sesuai dengan kehidupan ekonomi rakyat tingkat bawah 

[grass root]. 

Bila pengembangan koperasi dan pengusaha kecil sebagai 

bagian penting dari sistem perekonomian nasional berhasil 

diwujudkan dalam bentuk keterkaitan yang saling menguntungkan 

dengan keseluruhan sistem usaha nasional, maka selain dapat 

dicapai upaya mempercepat pemerataan juga sekaligus akan 

mampu memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kita yakin bahwa 
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koperasi dan pengusaha kecil bersama-sama dengan pelaku 

ekonomi lainnya akan mampu menghadapi tantangan dan 

menangkap peluang yang diakibatkan oleh perubahan tatanan 

ekonomi dunia di masa depan.  

Dalam demokrasi ekonomi, hal yang paling penting untuk 

dikembangkan sebagai langkah awal dalam memperkuat basis 

ekonomi rakyat adalah peran masyarakat dalam berekonomi. 

Peran ini harus merupakan partisipasi yang sungguh- sungguh 

agar menghasilkan sistem dan pola ekonomi yang sehat. Karena 

itu, partisipasi rakyat dipandang sebagai faktor yang sangat sentral 

dalam menciptakan struktur ekonomi rakyat yang sehat. Oleh 

karena itu, untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi 

rakyat dalam perekonomian setidaknya ada dua cara yang dapat 

ditempuh, yaitu: Pertama, masalah ketersediaan kesempatan atau 

peluang ekonomi yang sama bagi seluruh rakyat. Kedua, masalah 

aksesibilitas rakyat terhadap peluang ekonomi yang tersedia. 

Dalam hubungan ini, dapat digaris bawahi bahwa peluang 

ekonomi kepada rakyat kurang tersedia dalam jumlah yang 

banyak karena pasar sering gagal dalam mengalokasikan faktor 

produksi secara adil dan merata. Pemusatan ekonomi di tangan 

sekelompok kecil rakyat juga menghambat pertumbuhan peluang 

ekonomi kepada rakyat banyak. Oleh sebab itu, peranan 

pemerintah dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan 

partisipasi rakyat banyak sangat strategis. Tetapi, peranan 

tersebut harus ditangani secara penuh kehati-hatian agar tidak 

terjadi distorsi dalam alokasi faktor produksi dan menurunnya 

partisipasi masyarakat banyak. 

 

D. Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan 

 

Demokrasi ekonomi, secara konsepsional merupakan 

pelaksanaan nilai-nilai demokrasi sebagaimana konsep demokrasi 

dalam bidang politik. Demokrasi ekonomi menempatkan rakyat 

sebagai tujuan dan pelaku utama dari kegiatan ekonomi. 

Kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuannya, bukan 

kemakmuran sekelompok atau orang (elit) tertentu. Dengan tujuan 

demikian, maka suatu keharusan adanya keterlibatan penuh 
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rakyat di dalam segala bentuk, tahapan dan jenis kegiatannya. 

Dengan kata lain, dalam tata demokrasi ekonomi rakyat harus 

menempati posisi strategis dalam proses produksi. 

Dalam kaitan ini harus dikatakan bahwa demokrasi 

ekonomi sebagai suatu konsep merupakan suatu kesatuan yang 

tak terpisahkan dengan konsep ekonomi kerakyatan di mana 

kemakmuran dan keterlibatan penuh rakyat di dalamnya 

merupakan esensi yang substansial. Bahkan tidak berlebihan 

apabila dikatakan bahwa ekonomi rakyat itu sendiri merupakan 

satu bentuk prakatek pelaksanaan paling riil daripada konsep 

besar demokrasi ekonomi. Dengan kata lain demokrasi ekonomi 

dan ekonomi kerakyatan diibaratkan sebagai dua sisi dari satu 

mata uang yang sama. 

Ekonomi rakyat, dalam pelaksanaannya sehari-hari 

mensyaratkan keterlibatan rakyat secara masif dalam kegiatannya. 

Secara institusional, ekonomi rakyat terimplementasikan dalam 

wujud koperasi dan usaha kecil. Hal ini adalah karena koperasi 

dan usaha kecil merupakan wadah kegiatan ekonomi yang secara 

natural melibatkan sebagian besar rakyat yang menjadi tujuan 

pencapaian kemakmuran sebagaimana yang menjadi cita-cita 

nasional. 

Peranan pemerintah yang diharapkan dlam meperkuat 

basisi ekonomi rakyat adalah sebagai stabilitator, dinamisator, 

akselarator, fasilitator dan regulator. Visi utamanya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan untuk mendorong 

partisipasi rakyat banyak dalam pembangunan yang 

berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk memperbesar 

kesempatan dan peluang usaha bagi rakyat banyak. Dalam hal ini, 

peluang tersebut bersifat netral. Artinya siapa saja diperkenankan 

menangkap peluang tersebut. Regulasi yang sifatnya netral (tidak 

berpihak) sangat dibutuhkan dalam demokrasi ekonomi terutama 

untuk memacu efisiensi dan produktifitas. Tetapi, karena 

kepemilikan faktor produksi dan informasi yang tidak merata, dan 

lain sebagainya, maka sering sekali peluang-peluang tersebut 

hanya ditangkap oleh sekelompok kecil rakyat yang lebih efisien 

dan lebih mampu. Itulah sebabnya, peluang ekonomi yang netral 
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tetap diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (not 

sufficient). 

Oleh sebab itu, pemerintah di sisi lain juga dituntut untuk 

lebih menumbuhkan dan meningkatkan aksesibilitas rakyat banyak 

terhadap peluang ekonomi yang tersedia. Hal ini dilakukan melalui 

dua bentuk bantuan penguatan. Pertama, peningkatan mutu SDM 

rakyat yang tertinggal. Kedua, peningkatan aksesibilitas meraka 

terhadap pasar, perermodalan, teknologi serta organisasi dan 

manajemen modern. Dalam hal ini pemerintah dituntut agar lebih 

berpihak kepada rakyat banyak yang masih tertinggal. 

Kata "berpihak" di sini hendaknya diartikan sebagai 

"empowering" atau upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang 

masih tertinggal. Bukan diskriminasi dan bukan pula proteksi 

distortif. Dalam keberpihakan tersebut pemerintah berupaya untuk 

mempercepat peningkatan taraf hidup (berarti daya beli relative) 

dan sekaligus untuk mempercepat penumbuhan wawasan, 

kepercayaan diri, dan produktifitas. Keseluruhan upaya tersebut 

dimaksudkan tidak lain untuk menumbuhkan basis atau daya 

saing ekonomi bangsa yang lebih kuat. Oleh sebab itu, sekali lagi 

dikemukakan bahwa demokrasi ekonomi juga mengandung arti 

bahwa basis daya saing ekonomi berpusat pada rakyat banyak. 

 

E. Penutup 

 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan 

moral dalam pengaturan perekonomian Indonesia. Hal ini bukan 

sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan 

wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan 

mencerminkan cita-cita dan suatu keyakinan yang dipegang teguh 

serta diperjuangkan secara konsisten sebagai suatu sistem 

ekonomi berdasar kebersamaan dan kekeluargaan yang pada 

cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. 

Substansi ekonomi yang dicita-citakan sebagaimana 

terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang mencakup (1) etika, 

(2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan 

(5) keadilan sosial. Jika kita maknai sila pertama dan kedua 
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adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai 

caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuannya.  

Dengan demikian, sebagai upaya mencapai kemandirian 

bangsa, maka perlu menggali kembali nilai-nilai ekonomi yang 

merupakan jati diri bangsa Indonesia dan dijabarkan dalam suatu 

sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi 

Pancasila.  
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UTANG LUAR NEGERI: SUMBER 

MODAL DAN BEBAN PEMBANGUNAN 

 

A. Pendahuluan 

 

Pembuatan utang pada dasarnya ditujukan untuk 

mencapai dua hal: Pertama, untuk menutup kesenjangan 

antara tingkat tabungan masyarakat dengan kebutuhan 

investasi (saving investment gap). Kedua, khusus untuk utang 

luar negeri, untuk memanfaatkan suku bunga murah yang 

ditawarkan oleh berbagai paket pinjaman yang ditawarkan oleh 

sindikat negara-negara kreditur dan lembaga keuangan 

multilateral. 

Dari tujuan itu, nampak bahwa konsepsi utang para 

ekonom neoliberal sangat dipengaruhi oleh paradigma 

pembangunan ekonomi yang mereka anut. Dalam pandangan 

para ekonom neoliberal, pembangunan memang cenderung 

tumpang tindih dengan pertumbuhan ekonomi, kecenderungan 

ini sejalan dengan pandangan mereka yang meletakkan 

pertumbuhan ekonomi di atas pemerataan. Sebagaimana 

sering mereka kemukakan, “Jika tidak ada pertumbuhan, apa 

yang mau diratakan?”  

B. Alasan Negara/Lembaga Donor Memberikan 

Bantuan/Pinjaman 

 

Berbicara mengenai konsepsi utang pada prinsipnya 

menyangkut seluruh bantuan atau transfer sumber daya riil dari 

suatu Negara ke negara lain. Namun kadang tidak disadari 

bahwa konsepsi utang yang dianut oleh sebagian besar negara 

berkembang termasuk pemerintah Indonesia cenderung 

didominasi oleh pandangan para ekonom neoliberal yang 

umum yang dianut oleh para pengikut Reagan dan Thatcher 

(Goerge, 1999),  

BAB II 
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Dengan paradigma pembangunan tersebut diakui atau 

tidak para ekonom neoliberal telah  menempatkan investasi 

dan investor di atas berbagai pertimbangan lainnya. Dalam 

bahasa sederhana, paradigma pembangunan ekonom 

neoliberal pada dasarnya bertumpu pada semboyan, “investor 

first, people second.” Kecenderungan inilah antara lain yang 

dibahasakan melalui ungkapan “bersahabat dengan pasar,” 

yang sangat populer tersebut. Artinya, keputusan-keputusan 

ekonomi para ekonom neoliberal, mulai dari menyusun kabinet, 

memilih orientasi kebijakan, dan merumuskan program, 

pertama-tama harus dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap 

“kepercayaan” para investor. Setiap keputusan ekonomi yang 

mendapat respon negatif dari para investor, harus segera 

dihentikan.  

Namun hal yang kadang dilupakan oleh para ekonom 

neoliberal yakni cenderung mengabaikan berbagai variabel 

lainnya yang wajib untuk dipertimbangkan dalam membuat 

utang luar negeri misalnya bunga, para ekonom neoliberal 

cenderung pura-pura tidak tahu bahwa beban utang luar negeri 

tidak hanya terbatas sebesar angsuran pokok dan bunganya.  

Karena dibuat dalam mata uang asing, maka 

pembuatan utang luar  negeri harus memperhatikan pula 

tingkat depresiasi mata uang nasional dan kemungkinan 

terjadinya gejolak moneter secara internasional. Dengan kata 

lain, dalam kondisi stabil, tingkat bunga utang luar negeri 

mungkin lebih murah daripada tingkat bunga pinjaman 

domestik. Tetapi jika terjadi gejolak moneter seperti dialami 

Indonesia pada tahun 1998, tingkat bunga efektif utang luar 

negeri dalam denominasi rupiah justru dapat lebih besar dari 

pada tingkat bunga domestik.  

Sejalan dengan itu, para ekonom neoliberal juga 

cenderung mengabaikan kapasitas kelembagaan yang dimiliki 

sebuah negara dalam mengelola dan memanfaatkan utang. 

Padahal, sebagai sebuah keputusan yang akan berdampak 

pada timbulnya kewajiban untuk membayar pokok dan 



Utang Luar Negeri: Sumber Modal dan Beban Pembangunan  | 19 

bunganya, pembuatan utang luar negeri harus disertai dengan 

perhitungan yang cermat mengenai manfaat yang akan 

diperoleh dari keputusan tersebut.  

Intinya, kapasitas mengelola dan memanfaatkan utang 

harus dapat menjamin meningkatnya kemampuan sebuah 

negara dalam membayar utang. Tetapi para ekonom neoliberal 

cenderung memandang kapasitas mengelola dan 

memanfaatkan utang ini sebagai sesuatu yang tidak perlu 

mendapat perhatian. Sebab itu tidak aneh bila Hadi Soesastro 

pernah berucap, “Hanya orang bodohlah yang menolak utang 

luar negeri.” (Baswir, 2002) 

Secara rinci akan dipaparkan apa sebenarnya motif dari 

Negara maju/lembaga donor memberikan bantuan/utang? 

Negara maju memberikan bantuan atau utang kepada negara 

berkembang dimotivasi oleh factor politik dan factor ekonomi. 

Dari sisi politik negara maju bersedia menjadi donor untuk 

mempertahankan atau menyokong rezim-rezim politk yang ada 

dinegara-negara berkembang dengan alasan bahwa bantuan 

tersebut dipandang sesuai dengan kepentingan keamanan 

nasional Negara  berkembang. Bantuan yang dilancarkan oleh 

Negara maju ternyata mempunyai syarat yang harus dipenuhi 

oleh negara berkembang misalnya harus bersedia 

mempromosikan mekanisme pasar bebas, membuka 

perekonomian dan melangsungkan serangkaian penyesuain 

structural yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan 

kapitalisme yang dijunjung tinggi oleh pihak negara atau 

lembaga-lembaga donor  sendiri.   

Untuk  alasan ekonomi, pertama, Negara maju 

menggunakan asumsi kendala keterbatasan devisa (analisis 

bantuan negeri dua kesenjangan/atau two-gap model) yakni 

kesenjangan tabungan dan kesenjangan devisa. Alasan yang 

kedua, pertumbuhan ekonomi dan tabungan. Bantuan luar 

negeri juga dianggap sebagai cara untuk mempermudah atau 

mempercepat proses pembangunan karena bantuan luar 

negeri dapat secara cepat meningkatkan persediaan tabungan 
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domestic yang mempercepat proses investasi bagi 

pembangunan. (Todaro,2000) 

C. Alasan Negara Berkembang Menerima 

Bantuan/Pinjaman 

 

Alasan yang utama dan terpenting untuk menerima 

bantuan atau pinjaman yakni alasan yang bersifat ekonomis. 

Bantuan tersebut dianggap dapat melengkapai kelangkaan 

sumber daya dalam negeri disuatu negara berkembang, 

membantu terlaksananya transformasi ekonomi secara 

structural serta mendukung usaha-usaha Negara berkembang 

untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan.  

Selain alasan yang dikemukakan sebelumnya, alasan 

lain yang juga penting adalah alasan politik dan moral. 

Dibeberapa Negara, baik negara penerima maupun negara 

donor, bantuan dipandang sebagi alat yang dapat memberikan 

kekuatan politik yang lebih besar kepada pemimpin yang 

sedang berkuasa untuk menekan gerakan oposisi dan 

mempertahankan kedudukannya. Adapun alasan moralnya 

bahwa Negara maju mempunyai kewajiban moral dan 

kemanusiaan untuk menigkatkan kesejahteraan Negara-negara 

miskin 

D. Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia 

 

Selama beberapa pemerintahan terakhir panduan 

pembangunan ekonomi selalu mengacu pada letter of intent 

(LoI). LoI merupakan keinginan pemerintah untuk 

melaksanakan seluruh agenda kebijakan dan program sesuai 

dengan keinginan pihak IMF (dalam hal ini ada tim bersama 

IMF-pemerintah Indonesia) agar perekonomian nasional 

berjalan normal kembali.  

Sebagaimana halnya dalam setiap pinjaman, pihak 

kreditor (IMF), menetapkan sejumlah conditionalities atau 
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persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitor (negara 

anggota). Tujuan dari penetapan persyaratan pada dasarnya 

ada dua hal yang saling berkait satu dengan lainnya. Pertama, 

agar masalah yang dihadapi negara peminjam dapat diatasi. 

Kedua, agar pinjaman tersebut dapat dikembalikan sesuai 

waktu yang diperjanjikan, termasuk bunga atau charges yang 

ditetapkan. Lazimnya, semakin kompleks permasalahan yang 

dihadapi, semakin banyak dan berat pula persyaratannya, 

misalnya, negara peminjam diharuskan untuk melakukan 

berbagai perubahan kebijakan yang mendasar dan bersifat 

struktural atau structural reform yang tidak jarang akhirnya juga 

memasuki area di luar wilayah ekonomi makro. Persyaratan-

persyaratan tersebut biasanya dimuat dalam LoI yang 

ditandatangani pihak pemerintah. Selain itu, misi IMF juga 

menyusun laporan atau staff report untuk dibahas di Executive 

Board IMF. Setelah ada persetujuan Board IMF, barulah 

dilakukan penarikan atau disbursement atas pinjaman IMF. 

Dana pinjaman ini biasanya dikelola oleh bank sentral dan 

diperhitungkan sebagai cadangan devisa bruto, namun tak 

termasuk dalam cadangan devisa neto. Dana ini tidak dapat 

digunakan untuk keperluan lain serta tidak masuk dan 

mempengaruhi APBN.  

Letter of Intent sebenarnya merupakan duri dalam 

proses politik secara formal di Indonesia. Terlepas dari 

sebagian substansi yang sebagian dianggap diakui cukup baik 

untuk obat bagi penyembuhan ekonomi nasional, tetapi posisi 

yang menyerah mutlak pada proses formal lembaga di luar 

Negara tetap merupakan persoalan tersendiri, yang memilukan 

nasib kita sendiri. Akan tetapi, hal ini tidak disadari sebagai 

persoalan yang serius karena transaksi IMF-Indonesia 

dianggap sebagi suatu transaksi normal dan wajar (Rachbini, 

2001). 

Dari sisi ekonomi politik, resep IMF yang paling 

berbahaya bagi stabilitas ekonomi dan politik di mana-mana 

ialah pengetatan fiskal dan pengurangan anggaran. Sebagai 
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contoh, ketika Indonesia mengalami krisis, di mana daya beli 

masyarakat turun drastis, IMF justru menganjurkan 

pengurangan subsidi BBM dan TDL. Dari sudut pandang 

ekonomi murni, saran ini dapat dibenarkan. Akan tetapi dari 

sudut pandang ekonomi politik kurang tepat. Masalahnya, 

semua orang tahu bahwa kebijakan penarikan subsidi sering 

memicu inflasi, yang membuat daya beli masyarakat anjlok. 

Begitu juga, makin ketat anggaran, resesi semakin dalam, dan 

angka pengangguran meluas. Kita bukan tidak mengerti bahwa 

program pengurangan subsidi baik untuk meningkatkan 

efisiensi. Namun, hasilnya bisa menjadi kontra produktif. Apa 

yang dikhawatirkan ini akhirnya memang terjadi, diamana 

sebagai dampak dari pengurangan fiskal dan penarikan subsidi 

membuat masyarakat marah, sehingga muncul kerusuhan 

dimana-mana (Deliarnov, 2006). 

 

Table 2.1. 

Data utang luar negeri Indonesia Periode  2003 -2008 

(Februari). (dalam Miliar USD) 

NO Uraian 

Tahun 

2003 2004 2005 2006 2007 
Jan-

08 

Feb-

08 

A Pinjaman 68.91  68.58  63.09  62.02 62.25 63.97 64.34  

 Bilateral 34.27 34.97 32.32 31.83 32.14 33.58 34.00 

 Multilateral 19.96 19.46 18.78 18.84 19.05 19.08 18.97 

 Export Credit 14.13 13.68 11.63 11.22 10.98 11.25 11.30 

 Commercial Credit 0.08 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 

 Leasing 0.30 0.22 0.14 0.06 0.02 0.02 0.01 

 Bonds and Notes 0.17 0.17 0.17 - - - - 

b 
Surat Berharga 

Negara 
76.97 71.45 71.06 82.34 86.00 88.15 90.95 

 Denominasi 76.80 70.28 67.39 76.84 79.00 79.15 81.95 
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Rupiah 

 Denominasi USD 0.17 1.17 3.67 5.50 7.00 9.00 9.00 

Total utang 

Pemerintah 
145.57 140.03 134.15  144.36 148.25 152.12 155.29 

Sumber : Bank Indonesia. 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pinjaman luar 

negeri yang terbesar berasal dari pinjaman bilateral yang 

jumlahnya sampai pada februari 2008 sebesar US$ 34,00 

miliar dari total utang luar negeri sebesar US$ 64,34 miliar. 

Keputusan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah untuk 

mencicil pengembalian pinjaman berjaga-jaga dari IMF pada 

tahun 2003-2004 lalu telah membuat Indonesia tidak bisa 

menghindar dari tekanan yang mengintervensi kebijakan 

pemerintah Indonesia. Termasuk melanggengkan tekanan dari 

komplotan yang kreditor lainnya yang terdiri dari Bank Dunia, 

Bank Pembangunan Asia, Paris Club dan London Club. Praktis 

Indonesia tidak bisa menata kebijakan nasional untuk 

mengatasi beban utang dalam negeri dan luar negeri yang 

selama ini sangat membebani keuangan negara (Kusfiardi, 

2006). 

E. Era Baru Hubungan Kerjasama Pemerintah Indonesia 

dan IMF  

 

Seharusnya sejak tahun 2004 lalu Indonesia sudah 

keluar dari program IMF. Namun pemerintah dan Bank 

Indonesia (BI) waktu itu masih bersikukuh untuk tidak 

mengembalikan dana pinjaman IMF sekaligus. Akibatnya 

meskipun sudah tidak lagi menandatangani Letter of Intent 

(LoI) pemerintah masih terikat program monitoring IMF yang 

dikenal dengan Post Program Monitoring (PPM).  

Resep pengobatan IMF untuk Indonesia justru 

mengharuskan pemerintah menjalankan program penyesuaian 

struktural (SAP). Program tersebut terdiri dari kebijakan 

"kencangkan ikat pinggang" dan memangkas defisit Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Termasuk 

menghilangkan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Program 

lain yang harus dijalankan pemerintah adalah menurunkan 

inflasi dengan mengontrol pertumbuhan peredaran uang 

dengan menaikkan suku bunga yang memukul dunia usaha 

dan menjual aset negara (privatisasi) untuk membiayai defisit 

APBN.  

Kreditor internasional di bawah payung CGI khususnya 

Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) juga selalu 

menuntut pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan SAP 

sesuai anjuran IMF. Hasilnya, pemerintah justru terjebak dalam 

perangkap utang luar negeri dan utang dalam negeri. 

Termasuk memenuhi kewajiban membayar kembali utang yang 

ada sesuai dengan cara yang dianjurkan oleh IMF dan kroni-

kroninya. Anjuran tersebut antara lain adalah menjual asset 

(melalui privatisasi BUMN), menaikkan pajak barang 

konsumsi  dan membuat utang baru untuk membayar utang 

yang jatuh tempo (KAU, 2006). 

Tahun 2006 boleh dikatakan sebagai era baru bagi 

utang luar negeri Indonesia serta bagi hubungan pemerintah 

dan IMF. Bank Indonesia (BI) akhirnya mengembalikan seluruh 

dana pinjaman berjaga-jaga (Stanby Loan) kepada IMF (Dana 

Moneter Internasional/International Monetary Fund) pada 

Oktober 2006. Pengembalian tersebut mencapai US$ 3,1 miliar 

ditambah bunga 1 kali pembayaran dan totalnya menjadi US$ 

3,2 miliar. Sebelumnya, pada Juni lalu, BI juga sudah 

mengembalikan sebesar senilai US$ 3,75 miliar. 

Melihat dasar dari pengembalian pinjaman IMF yang 

dilakukan BI sebenarnya tidak ada yang istimewa. 

Pengembalian tersebut mempertimbangkan kecukupan 

cadangan devisa. Pada akhir September 2006 cadangan 

devisa Indonesia mencapai US$ 42,350 miliar. Bahkan pada 

tahun depan diperkirakan cadangan devisa bisa mencapai US$ 

43 miliar. Dengan demikian maka dana berjaga-jaga yang 

bersumber dari utangan IMF tidak diperlukan lagi. 
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Pertimbangan ini sebenarnya sudah lama dikemukakan oleh 

berbagai kalangan yang menentang keberadaan IMF di 

Indonesia.  Pandangan tersebut sudah muncul dengan sangat 

tajam dalam perdebatan ketika memilih opsi untuk mengakhiri 

kerjasama dengan IMF pada akhir tahun 2003 lalu (Kusfiardi, 

2006). 

Pemerintah membanggakan keberhasilan dalam 

menurunkan outstanding utang luar negeri. Pada 

kenyataannya pemerintah belum bisa memenuhi klaim atas 

keberhasilan yang dibanggakan tersebut. Pengembalian 

pinjaman siaga dari IMF oleh pemerintah pada tahun 2006 lalu, 

ternyata justru meningkatkan outstanding utang luar negeri 

pemerintah. Outstanding utang luar negeri pemerintah pada 

tahun 2001 yang berjumlah 71,377 juta dolar AS, pada tahun 

2006 meningkat menjadi 74,126 juta dolar AS. Kondisi ini 

membuktikan bahwa pemerintah tidak berhasil dalam 

menurunkan outstanding utang luar negeri (Koalisi Anti Utang, 

Sumber: data BI diolah). Hal ini bisa terlihat pada grafik di 

bawah ini. 

 

Gambar 2.1. 

Perbandingan Outstanding Utang Luar Negeri Pemerintah  

Periode 2001 & 2006 
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Sumber: Koalisi Anti Utang 

 

Dalam meningkatnya outstanding utang luar negeri 

tersebut, utang komersial pemerintah menjadi lebih besar 

dibanding utang non komersial. Pada tahun 2001, outstanding 

utang luar negeri komersial pemerintah berjumlah 4,301 juta 

dolar AS dan outstanding utang luar negeri non komersial 

pemerintah berjumlah 13,875 juta dolar AS. Pada tahun 2006, 

outstanding utang luar negeri komersial pemerintah sudah 

berjumlah 67,076 juta dolar AS. Angka ini sudah diatas 

outstanding utang luar negeri non komersial pemerintah yang 

berjumlah 60,251 juta dolar AS (kusfiardi, KAU, Sumber: data 

BI diolah). 

Sedangkan untuk pembayaran utang luar negeri 

pemerintah juga meningkat drastis. Pembayaran utang luar 

negeri pemerintah dalam periode 2001-2004, menunjukkan 

kecenderungan meningkat. Pada tahun 2001, pembayaran 

cicilan pokok dan bunga utang luar negeri pemerintah 

berjumlah 7,048 juta dolar AS. Kemudian meningkat pada 

tahun 2002 menjadi 7,374 juta dolar AS. Pada tahun 2003, 

pembayaran utang luar negeri pemerintah sempat turun 

menjadi 6,450 juta dolar AS. Tetapi pada tahun 2004 kembali 

meningkat menjadi 9,032 juta dolar AS. Lalu pada tahun 2005 

sempat turun lagi menjadi 7,234 juta dolar AS. Tetapi pada 

tahun 2006, pembayaran utang luar negeri pemerintah 

meningkat secara drastis menjadi 17,057 juta dolar AS 

(kusfiardi, KAU sumber BI diolah)) 

Peningkatan jumlah pembayaran utang luar negeri 

pemerintah justru membuktikan bahwa beban utang belum 

mengalami penurunan seperti yang sering dibanggakan 

pemerintah selama ini, terkait dengan menurunnya outstanding 

utang luar negeri yang juga dianggap sebagai keberhasilan 

oleh pemerintah. 

Pemerintah Indonesia saat ini mengalami situasi apa 

yang disebut Fisher Paradox dalam hubungannya dengan 
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utang luar negerinya sebagimana yang dikemukakan oleh 

Fisher (dalam Hudiyanto: 2005). 

Each dollar of debt still unpaid becomes bigger dollar and if 

the over indebt edness with which we started was great 

enough, the liquidation of debt cannot keep up with the fall of 

prices, which it causes. In that case, the liquidation defeats 

itself. While it diminished the number of dollar owed, it may 

not do so as fast as it increases the value of each dollar 

owed. Then, the very effort of individuals to lessen their 

burden of debt increases it………………………………. Then 

we have the great paradox: The more debtors pay, the more 

they owe. 

Dimana dalam situasi ini semakin banyak cicilan utang 

luar negeri dilakukan semakin besar akumulasi utang luar 

negerinya. Ini disebabkan cicilan plus bunga utang luar negeri 

secara substansial dibiayai oleh utang baru. Oleh karena nilai 

cicilan plus bunga utang luar negeri lebih besar dari nilai utang 

baru, maka terjadilah apa yang disebut net transfer sumber-

sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing. 

Situasi Fisher Paradox dapat ditunjukkan misalnya dengan 

membandingkan nilai kumulatif pertambahan utang luar negeri 

sektor Pemerintah (jangka menengah dan panjang), (Swasono 

& Arief, 1999). 

 

Tabel 2.2 

Data pembayaran pokok dan bunga Utang Luar Negeri 

Pemerintah Periode 2003-2007 

Peminjam  
2003 2004 2005 2006 2007 

Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga 

Pemerintah  4000 2450 6197 2835 5447 1787 14092 2965 4152 1885 

Swasta, 

Bank 

4964 114 5056 119 7592 220 8727 92 6459 70 

Swasta, 

Bukan 

Bank  

6793 579 6532 602 8569 749 11665 1394 11045 1224 

Sub 

Jumlah  

15757 3114 17785 3556 21608 2756 34484 4451 21656 3179 

Jumlah  18871 21341 24364 38935 24835 

Sumber: Bank Indonesia 
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Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri pemerintah 

sampai tahun 2006 cenderung meningkat mencapai US$. 

14.092 dan mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar 

US$. 4.152. Peningkatan pembayaran utang luar negeri 

pemerintah sampai tahun 2006, sebagian besar disumbang 

oleh meningkatnya pembayaran cicilan pokok. Pada tahun 

2003 pembayaran cicilan pokok utang luar negeri pemerintah 

sebnayak US$ 4,000 juta. Tetapi pada tahun 2004 jumlahnya 

kembali meningkat menjadi 6,197 juta dolar AS. Pada tahun 

2005, jumlah pembayaran cicilan pokok utang luar negeri 

pemerintah kembali menurun menjadi 5,447 juta dolar AS. 

Pada tahun berikutnya, 2006, pembayaran cicilan pokok utang 

luar negeri pemerintah justru meningkat tajam menjadi 14,092 

juta dolar AS. 

Berbeda dengan pembayaran cicilan pokok, 

pembayaran bunga utang luar negeri pemerintah justru 

mengalami adanya penurunan. Pada tahun 2003 pembayaran 

bunga utang luar negeri pemerintah sebesar 2,450 Juta dolar 

AS. Tetapi pada tahun 2004 jumlahnya menurun menjadi 2,835 

Juta dolar AS dan berlanjut pada tahun 2005 menjadi 1,787 

Juta dolar AS. Akan tetapi pada tahun 2006, pembayaran 

bunga utang luar negeri pemerintah kembali naik menjadi 

2,965 Juta dolar AS dan kembali menurun pada tahun 2007 

sebesar US$ 1885 juta. (Sumber: data BI diolah). 

F. Kondisi APBN Menyikapi Utang Luar Negeri 

 

Utang luar negeri Indonesia sudah menjadi beban 

kronis dari APBN sehingga anggaran negara tersebut tidak 

memiliki ruang yang memadai untuk maneuver sebab APBN 

sudah habis terkikis oleh pengeluaran untuk membayar pokok 

dan bunga utang luar negeri. Dengan demikian, APBN 

Indonesia sudah menjadi instrumen yang sulit bergerak dan 

menjadi kartu mati, dan bahkan mengganggu ekonomi 

nasional secara keseluruhan.  
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Pada sisi lain, APBN sendiri merupakan instrumen 

kebijakan pemerintah, yang sangat penting. Tetapi sekarang 

instrumen tersebut sudah menjadi kartu mati, yang tidak bisa 

dipakai secara leluasa untuk kepentingan masyarakat luas. 

Dalam rangka menyelamatkan APBN, maka pemerintah 

bersama DPR harus mengambil keputusan-keputusan yang 

penting. Keputusan tersebut perlu dilakukan berdasarkan 

kepentingan maayarakat luas. (rachbini, 2002) 

Pada tahun 2007, APBN menetapkan jumlah defisit Rp 

40 triliun. Besarnya defisit tersebut secara keseluruhan setara 

dengan 1,1% dari PDB. Sumber defisit itu sebagian 

disumbangkan dari subidi listrik dan BBM. Dalam APBN 2007, 

jumlah subsidi untuk BBM dialokasikan sebesar Rp 61,8 tililun 

dan subsidi non-BBM sebesar RP 41,1 triliun. Namun, 

nampaknya defisit fiskal itu akan melonjak jika melambungnya 

harga minyak tidak dapat dikendalikan. Dalam APBN-P 2007 

pemerintah telah mengubah rencana defisit menjadi sekitar Rp 

58 triliun, atau setara 1,5% dari PDB (tabel 2.3).  

 

Tabel 2.3. 

Ringkasan Pendapatan dan Belanja 2007 (dalam triliun rupiah) 

 

URAIAN APBN RAPBN-P APBN-P 

Pendapatan Negara dan hibah 732,058 684,468 694,088 

Belanja Negara 763,571 746,418 752,373 

Defisit anggaran 40,513 61,950 58,285 

Pembiayaan 40,513 61,950 58,285 

                Sumber: Departemen Keuangan, 2007 

 

Sampai akhir tahun 2007, diprediksikan defisit fiskal 

akan melambung menjadi Rp 76,4 triliun akibat kenaikan 

asumsi harga minyak dari 60 US$/barrel menjadi 72,59 US$ 

sepanjang tahun 2007. Di sinilah sangat mungkin terdapat 

insentif bagi pemerintah untuk mencari dana dari sumber-

sumber yang bermasalah, misalnya utang luar negeri dan 
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privatisasi, agar dapat menutup defisit fiskal tersebut (INDEF, 

2007).    

Hal ini merupakan permasalahan tersendiri bagi 

pemerintah untuk mencari sumber pendanaan baru pasca 

pemutusan hubungan kerjasama dengan IMF. Pemerintah 

dituntut agar lebih kreatif untuk membiayai defisit fiskal yang 

selama ini sumber pembiayaannya berasal dari utang luar 

negeri dan privatisasi BUMN. sehingga perekonomian 

Indonesia bisa lebih mandiri dan tidak lagi menjadi “sistem 

ekonomi utang”.  

G. Kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah terkait 

dengan Utang Luar Negeri  (ULN) 

Pertama, pembayaran utang luar negeri pemerintah 

harus dimintakan untuk diperingan atau dikurangi secara 

drastis diikuti dengan penjadwalan pembayaran sisanya dan 

jika memungkinkan mengajukanpermohonan penghapusan. Ini 

harus dilakukan agar pengeluaran pemerintah dimungkinkan 

untuk mendukung bidang-bidang pemberdayaan ekonomi 

rakyat. Jan Tinbergen telah pula menegaskan (1991) bahwa 

utang negara-negara terbelakang yang mencapai US$ 1 triliun 

(seluruh GDP mereka hanya US$ 3 triliun) harus diselesaikan 

dengan menyisihkan minimal 0,7% GDP negara-negara donor, 

atau samasekali menyelesaikannya sekali saja dengan 

menyisihkan 2% GDP negara-negara donor dalam tenggang 

waktu tertentu. Ini demi kepentingan negara-negara donor 

sendiri. 

Kedua, menolak penggunaan dana negara atau dana 

masyarakat untuk membayar utang-utang perusahaan-

perusahaan swasta. Untuk mencegah jatuhnya perusahaan-

perusahaan swasta ini ke pihak asing maka Indonesia sebagai 

negara berdaulat harus dapat membuat peraturan-peraturan 

yang restriktif. Apalagi dipercayai bahwa banyak dari utang-

utang ini dijamin oleh dana-dana yang diparkir di luar negeri 
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Ketiga, meninjau kembali sistem pembiayaan 

pembangunan sehingga ketergantungan kepada pihak asing 

diminimumkan. Dalam hal ini bentuk pinjaman dan besar 

pinjaman dari pihak asing hendaklah kita tentukan sedemikian 

rupa sehingga kita tidak dikelabui. 

Seluruh implikasi kebijaksanaan ini dilaksanakan atas 

landasan orientasi kemandirian. Yang dimaksud dengan 

kemandirian di sini ialah terciptanya situasi di mana suatu 

negara mempunyai utang luar negeri yang minimum, impor 

yang minimum dan pendapatan nasional sebagian besar 

berasal dari aktor-aktor ekonomi dalam negeri dan dialirkan 

kembali ke dalam negeri. Dengan demikian pembangunan 

nasional akan lebih merupakan pembangunan Indonesia, 

bukan sekadar di Indonesia (Swasono, SE., 1981; 1998). 

Implikasi tekad kemandirian ini dari segi pembiayaan 

pembangunan mengundang beberapa tantangan:  

1. Utang luar negeri harus secepatnya diposisikan kembali 

hanya sebagai pelengkap dan bersifat sementara seperti 

dulu ditetapkan waktu menyusun Repelita I dan Repelita II.  

2. Utang luar negeri harus segera dijadwal ulang dengan 

keinginan bunga dan pokok melalui global diplomacy and 

cooperation.  

3. Utang luar negeriharus dikaitkan secara langsung dengan 

semangat self-help dan self-reliance dengan bunga rendah, 

menghindari sindroma ''madu beracun'' (Fisher Paradox).  

4. Pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber di dalam 

negeri berupa defisit finansing plus obligasi negara yang 

dijual kepada rakyat. Deficit financing dengan mencetak 

uang tidak perlu dikhawatirkan apabila diikuti secara 

langsung dengan kegiatan-kegiatan produktif di sektor riil 

sehingga inflasi yang tidak terkontrol dapat dicegah 

terutama akibat pengaruh uang yang beredar.  

5. Meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor 

perpajakan. Pajak merupakan insentif produksi dan 

disinsentif konsumsi mewah. Basis pajak perlu diperluas 
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dan sistem pajak ultra progresif dikenakan terhadap 

kekayaan/pemilikan barang-barang mewah.  

6. Merestruktur pola industri nasional ke arah resource-based 

industry dengan ketergantungan minimal dari komponen 

luar negeri dan meningkatkan secara maksimal 

penggunaan komponen dalam negeri menuju self-reliance. 

Dengan sekaligus melaksanakan restrukturisasi industri 

nasional secara mapan (baik meliputi restrukturisasi 

ekonomis, institusi maupun managemen), maka 

perekonomian nasional akan berakar di dalam negeri dan 

sekaligus pula akan dapat memperkukuh fundamental 

ekonomi nasional.  

7. Investasi luar negeri harus diterima secara lebih selektif, on 

our own terms, sehingga rakyat dapat ikut berpartisipasi 

secara emansipatif dalam pembangunan dan menerima 

nilai-tambah ekonomi secara optimal.  

8. Pengawasan efektif lalu lintas devisa untuk menghindarkan 

capital flight secara spekulatif.  

9. Pemberantasan KKN untuk menyumbat kebocoran-

kebocoran dana dan menghindari high-cost economy 
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BAB III          EXPOR IMPOR INDONESIA 

 

 

A. Pendahuluan 

 Perdagangan luar negeri telah ada sejak dulu. 

Perdagangan antara Negara yang satu dengan Negara yang 

lain dapat terjadi karena setiap negara mempunyai perbedaan 

tingkat kapasitas produksi secara kuantitas, kualitas dan jenis 

produksinya. Sebagai contoh, Indonesia membutuhkan 

computer yang belum dapat diproduksi sendiri, atau dapat 

memproduksi tapi dengan biaya besar. Sedangkan Jepang 

dapat memproduksi computer dengan lebih efisien. Maka 

Indonesia akan mengimpor computer untuk memenuhi 

kebutuhan produk ini. Sebaliknya, Jepang akan mengekspor 

computer yang dihasilkannya setelah kebutuhan domestiknya 

terpenuhi. Di sisi lain, iklim Indonesia sangat bagus untuk 

perkembangan produksi kelapa sawit, di mana Negara lain sulit 

untuk mengembangkannya. Di sini Indonesia cenderung akan 

mengekspor kelebihan produksi kelapa sawitnya. 

 Perdagangan internasional secara teoritis akan 

membawa manfaat bagi Negara-negara yang terkait. Kuantitas 

barang/jasa yang beredar di masyarakat menjadi semakin 

banyak dan beragam. Hal ini dapat memperkaya pilihan 

konsumen. Manfaat perdagangan dapat dibedakan menjadi 

gains from exchange (manfaat pertukaran) dan manfaat 

spesialisasi. Manfaat pertukaran berhubungan dengan 

meningkatnya utilitas konsumen sebagai akibat dari pertukaran 

yang terjadi. Manfaat spesialisasi berkaitan dengan semakin 

hematnya sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah produk. Dengan melakukan perdagangan, Negara 

tidak perlu memproduksi sendiri produk yang membutuhkan 

biaya tinggi jika diproduksi sendiri. 
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 Dunia yang semakin mengglobal dapat ditengarai dari 

semakin meningkatnya perdagangan internasional dunia. 

Hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional 

semakin terkikis dengan kesepakatan-kesepakatan 

internasional mengenai liberalisasi perdagangan. Konsekuensi 

dari liberalisasi perdagangan ini adalah semakin terpacunya 

produksi barang-barang yang memiliki efisiensi dan kompetitif 

tinggi, dan semakin meminggirkan produk-produk yang 

dihasilkan secara tidak efisien. 

B. Dasar Teori Perdagangan Internasional 

 

 Semakin meningkatnya perdagangan internasional 

secara implicit menunjukkan bahwa perdagangan internasional 

menguntungkan bagi Negara-negara yang melakukannya. 

Manfaat perdagangan internasional dapat dilihat dua sudut 

pandang yaitu; i) gains from exchange (manfaat pertukaran) 

dan ii) gains from specialization (manfaat spesialisasi).  

Perilaku perdagangan/pertukaran, dapat dianalogikan 

dengan pertukaran barang antara 2 konsumen. Misalnya si A 

memiliki 10 buah pisang goreng dan si B memiliki 2 botol 

limun, keduanya dapat meningkatkan utilitas dengan saling 

menukarkan barang yang dimiliki, katakanlah 2 pisang goreng 

milik A ditukar dengan sebotol limun milik B. Pertukaran ini 

akan meningkatkan tingkat utilitas yang dimiliki keduanya, 

dibandingkan apabila keduanya tidak saling 

bertukar/berdagang. 

Seorang produsen punya kecenderungan untuk 

memilih menjual produknya di tempat yang harganya lebih 

tinggi. Apabila harga pasar internasional lebih tinggi dari pada 

harga domestic, maka barang/produk cenderung 

mengalir/dijual ke luar negeri. Di sisi lain, konsumen lebih 

memilih membeli barang yang harganya lebih murah. Apabila 

harga barang impor lebih murah, maka konsumen lebih 

memilih membeli produk impor. 
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Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa 

terjadi perbedaan harga di Negara yang satu dengan yang 

lain? Jawaban yang fundamental dari pertanyaan ini adalah 

karena tingkat efisiensi produksi yang berbeda. Kemampuan 

factor-faktor  produksi berbeda satu sama lain. Semakin tinggi 

produktifitas factor produksi, semakin tinggi pula efisiensi 

produksi yang berjalan. Produksi yang berjalan secara efisien 

dapat menghasilkan produk dengan harga bersaing. Barang 

yang dapat diproduksi dengan harga murah/kompetitif, punya 

kecenderungan untuk diekspor. Sebaliknya, barang yang jika 

diproduksi sendiri memerlukan ongkos tinggi (harga tidak 

kompetitif), cenderung didatangkan/ diimpor dari Negara lain 

yang dapat memproduksi lebih efisien. 

Sebagai konsekuensinya, maka akan terjadi 

‘pembagian kerja’ secara internasional, di mana Negara 

tertentu akan memperbanyak produksi barang yang efisien, 

dan mengurangi produksi barang yang tidak efisien. Ini yang 

kita sebut dengan spesialisasi produksi. Selanjutnya, sumber 

daya-sumber daya ekonomi akan bergeser dari produksi 

barang yang tidak efisien ke produksi barang yang efisien. 

Produk-produk yang lebih efisien dikatakan lebih memiliki 

keunggulan komparatif (comparative advantage), dan menjadi 

produk unggulan ekspor. Sebaliknya produk-produk yang 

kurang efisien –dikatakan memiliki discomparative advantage, 

berkurang produksinya dan bertambah impornya. 

Bagaimana keunggulan komparatif dapat dimiliki oleh 

sebuah Negara, telah dikonsepkan oleh beberapa tokoh di 

antaranya adalah Adam Smtih, David Ricardo dan John Stuart 

Mill (kelompok klasik) serta Eli Hechkscher dan Bertil Ohlin 

yang sering disebut teori H-O. Menurut kelompok klasik, 

keunggulan komparatif dapat dimiliki oleh sebuah Negara 

apabila kemampuan tenaga kerjanya lebih tinggi dalam 

produksi. Indikasinya adalah rasio output per tenaga kerja. 

Berbeda dengan kaum klasik, Hechkscher-Ohlin  lebih 

melihat kepemilikan factor endowment sebagai factor yang 
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menentukan comparative advantage. Alasannya, factor 

produksi yang berlimpah membuat rendahnya harga factor, 

sehingga penggunaannya secara lebih intensif dalam proses 

produksi dapat menghasilkan produk dengan harga relative 

murah. Misalnya Indonesia memiliki sumber daya tenaga kerja 

berlimpah, dan tingkat upah murah. Bila produksi dilakukan 

secara padat karya, maka produk dapat dihasilkan dengan 

harga bersaing. 

Dalam konsep-konsep klasik maupun H-O, secara 

implicit ada anggapan bahwa bentuk pasar adalah persaingan 

sempurna. Namun nyatanya tidaklah demikian. Banyak 

produk-produk yang diperdagangkan di pasar internasional 

berbentuk oligopoli. Ini terlihat dari banyaknya produk yang 

mempunyai ciri/karakteristik unik. Konsep-konsep teori 

perdagangan internasional klasik maupun H-O tidak mampu 

menjelaskan mengapa terjadi perdagangan antara sesama 

Negara industri, dan juga perdagangan intra industri (intra 

industry trade). Hal ini kemudian dijelaskan dengan teori-teori 

alternatif tentang perdagangan, antara lain dengan sifat 

produksi yang berada dalam kondisi economies of scale 

(penghematan yang bisa dilakukan dengan semakin besarnya 

kapasitas produksi). Kondisi economies of scale seringkali 

terjadi pada produksi barang yang padat teknologi, yang mana 

ini banyak dilakukan di Negara-negara maju. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan teknologi 

telah terjadi diantara Negara maju dengan Negara 

berkembang. Dengan kemampuan pengetahuan dan keahlian 

yang ditunjang oleh tingginya kegiatan penelitian dan 

pengembangan, Negara-negara maju selalu 

mendahului/mempelopori ditemukannya produk-produk baru. 

Gap teknologi ini tentu saja berimbas pada keunggulan 

komparatif dan perdagangan internasional. Perdagangan di 

antara Negara maju/industri sendiri mendominasi perdagangan 

dunia. 
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C. Ekspo Impor Indonesia 

 

 Perdagangan luar negeri Indonesia terus mengalami 

peningkatan selama 1996 hingga 2006. Seperti terlihat dalam 

Tabel 3.1, ekspor pada tahun 1996 sebesar USD 50,19 miliar 

meningkat menjadi USD 103,2 miliar pada 2006 meskipun 

sempat menurun pada tahun 1998 dan 2001. Bila dibedakan 

antara ekspor migas dan non migas, ekspor non migas 

mendominasi total ekspor yakni sekitar 76% pada 1996, 75,5% 

pada 2004 dan 77,8% pada 2006, sedangkan ekspor migas 

menyumbang 26% pada 1996, 24,5% pada 2004 dan 22,2% 

pada tahun 2006. Sepanjang Januari-Mei 2007, komoditas non 

migas menyumbang sebesar 84,5% dari total ekspor 

Indonesia. 

Tabel 3.1.  

Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia 

Tahun 1996-2007 (miliar US $) 

 

Tahun 

Ekspor barang Impor barang Neraca Perdagangan 

Non 

migas Migas  Total 

Non 

migas Migas Total 

Non 

migas Migas Total 

1996 38.02 12.17  50.19 32.19 11.06 43.25 5.83 1.11 6.94 

1997 44.58 11.72  56.3 37.71 12.74 50.45 6.87 -1.02 5.85 

1998 42.95 7.42  50.37 25.19 10.09 35.28 17.76 -2.67 15.09 

1999 40.99 10.25  51.24 20.11 13.21 33.32 20.88 -2.96 17.92 

2000 50.34 15.06  65.4 37.09 5.99 43.08 13.25 9.07 22.32 

2001 44.81 12.56  57.37 32.72 5.71 38.43 12.09 6.85 18.94 

2002 46.31 12.47  58.78 31.07 6.66 37.73 15.24 5.81 21.05 

2003 48.88 15.23  64.11 33.74 7.83 41.57 15.14 7.4 22.54 

2004 54.48 17.68  72.16 42.87 12.14 55.01 11.61 5.54 17.15 

2005 66.21 19.97  86.18 57.6 17.33 74.93 8.61 2.64 11.25 

2006 80.29 22.91  103.2 61.21 17.57 78.78 19.08 5.34 24.42 

2007* 37.12 6.82  43.94 28.3 5.47 33.77 8.82 1.35 10.17 

 

 Sumber: Bank Indonesia 

*hingga bulan Mei 2017 
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Impor pada 1996 sebesar USD 43,25 miliar, sejak krisis 

moneter pada 1998 menurun menjadi USD 35,28 miliar dan 

mulai meningkat lagi 2003 menjadi USD 41,57 dan USD 78,78 

miliar pada 2006. Secara keseluruhan, neraca perdagangan 

Indonesia mengalami surplus sejak 1996 sampai 2007, dengan 

jumlah yang bervariasi. Kontribusi impor non migas sendiri 

mencakup 74,4% pada 1996, 81,2% pada 2003, dan 77,7% 

pada 2006. Di sisi lain, impor migas berfluktuasi dengan 

penurunan yang cukup berarti pada tahun 2000 dari semula 

USD 13,21 miliar tahun 1999 menjadi USD 5,99 miliar.  

Kenudian impor migas meningkat cukup tinggi pada 2004 

menjadi USD 12,14 miliar dan pada 2006 mencapai USD 17,57 

miliar. 

 Secara sektoral, kinerja ekspor didominasi oleh sektor 

industri (64,5% pada 2006), disusul oleh hasil tambang 

(11,1%), gas, minyak mentah, dan. Sejak 2006, ekspor hasil 

tambang melampaui ekspor gas dan minyak mentah 

sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.2.   

Tabel 3.2. 

Ekspor Menurut Sektor (USD juta) 

   2004 2005 2006 2007* 

Sektor  Nominal  % Nominal  % Nominal  % Nominal  % 

Non Migas              

Pertanian  2.496,20  3,5  2.880,30  3,4 3.364,90  3,3 1.947  3,1 

Industri  48.677,30  68,0  55.593,70  65 65.023,90  64,5 43.001  67,3 

Tambang  4.761,40  6,6  7.946,90  9,3 11.191,40  11,1 7.401  11,6 

Sektor lain  4,40   7,60   8,90   5   

Migas              

Minyak 

mentah  6.241,40  8,7  8.145,80  9,5  8.168,80  8,1  11.546  18,1  

Hasil 

minyak  1.654,40  2,3  1.932,00  2,3  2.843,70  2,8  4.729  7,4  

Gas  7.749,60  10,8  9.153,70  10,7  10.197,00  10,1  5.220  8,2  

Total  71.584,30    85.660    100.798,60    63.900    

Sumber: Indikator Ekonomi September 2007, BPS 

* sampai bulan Juli  
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 Hasil produk pertanian menyumbangkan nilai ekspor 

yang sangat rendah. Itupun kontribusinya mengalami 

penurunan selama 2004-2007, dari 3,5% pada 2004, 3,4% 

pada 2005, 3,3% tahun 2006 dan 3,1% pada 2007. Apabila 

diurutkan, ekspor hasil pertanian didominasi oleh udang segar 

senilai US $ 980,2 juta, biji coklat senilai US $ 620,3 juta, kopi 

US $ 583,2 juta, ikan US $ 479,8 juta, rempah-rempah US $ 

188,6 juta, buah-buahan US $ 96,9 juta, tembakau US $ 57,3 

juta, teh US $ 51,1 juta, sayur-sayuran US $ 42,9 juta, biji-bijan 

US $ 37,3 juta, dammar US $ 33 juta, getah karet US $ 14,3 

juta dan mutiara US $ 13,4 juta (BPS, 2007). 

Hasil industri mendominasi ekspor Indonesia seperti 

ditunjukkan dalam Tabel 3.2. Kontribusi produk industri 

terhadap ekspor di Indonesia sangat besar yakni: 68% pada 

2004 dan sedikit menurun pada 2006 menjadi 64,5% dan 

67,3% pada pertengahan tahun 2007. Adapun produk-produk 

andalan yang menjadi unggulan ekspor adalah: pakaian jadi 

senilai US $ 5.608,1 juta pada tahun 2006, karet olahan US $ 

5.465,3 juta, alat-alat listrik US $ 4.448,7 juta, tekstil US $ 

3.908,6 juta, kayu olahan US $ 3.324,8 juta, barang dari logam 

US $ 3.055,3 juta, kertas dan barang dari kertas US $ 2.859,3 

juta, bahan kimia US $ 2.697,5 juta dan makanan olahan US $ 

1.965,6 juta (BPS, 2007). 

Produk-produk pertambangan pada tahun 2006 

mengalami peningkatan ekspor yang cukup pesat hingga 

135% dari tahun 2004 hingga 2006. Ini disebabkan karena 

harga hasil tambang di pasar internasional meningkat. Hasil 

tambang utama yang menjadi unggulan ekspor adalah batu 

bara dengan nilai US $ 6.085,7 juta pada 2006, disusul oleh 

bijih tembaga senilai US $ 4.646,2 juta, bijih nikel US $ 217,8 

juta, dan bauksit US $ 58,1 juta. 

Perkembangan nilai ekspor beberapa komoditas utama 

Indonesia ditunjukkan dalam Tabel 3.3 berikut: 
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Tabel 3.3. 

Perkembangan Nilai Ekspor Beberapa Komoditas Utama 

Indonesia Tahun 1999-2006 (juta USD) 

Komoditas   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kayu lapis     2.254    1.994    1.655    1.748    1.663    1.577     1.375    1.507  

Minyak dan biji sawit     1.170    1.195    1.222    2.348    2.720    3.945     4.344    5.434  

Karet alam        855      881       814       967    1.402    1.946     2.133    3.691  

Pakaian jadi     3.777    4.581    4.134    3.742    4.052    4.285     4.959    5.699  

Tekstil     3.086    3.540    3.039    3.009    2.921    2.961     3.353    3.605  

           Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Bank Indonesia 

 

 
 

Gambar 3.1. Perkembangan Beberapa Komoditas Ekspor Utama 

1999-2006 
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Dari pemaparan di atas dapat kita perhatikan bahwa produk-

produk Indonesia yang mampu bersaing di pasar internasional 

merupakan produk-produk intensif tenaga kerja (pakaian jadi, 

tekstil, alat-alat listrik) dan intensif sumber daya alam (batu 

bara, bijih tembaga, karet alam, minyak dan biji sawit, kayu 

olahan dan lain-lain. Ini merupakan keunggulan komparatif 

Indonesia. 

Pada sisi impor, dalam pencatatannya dibedakan 

menurut golongan barang ekonomi yang diklasifikasikan 

menjadi barang konsumsi, bahan baku (dan penolong) serta 

barang modal. Nilai impor mengalami peningkatan 31,25% dari 

US  $ 46.524,5 juta pada 2004 menjadi 61.065,5 juta pada 

2006 (lihat Tabel 3.4). Komposisi impor terdiri dari barang 

konsumsi 7,76% (US $ 4.738,2 juta), bahan baku 77,2% (US $ 

47.171,4 juta) dan barang modal 14,5% (US $ 5.814 juta). 

Barang konsumsi dibedakan menjadi: i) makanan dan 

minuman untuk rumah tangga, ii) bahan bakar dan pelumas 

olahan, iii) alat angkutan bukan untuk industri, dan iv) barang 

konsumsi yang tidak diklasifikasikan (dibedakan antara barang 

tahan lama, ½ tahan lama, dan tidak tahan lama). Bahan baku 

dan penolong diklasifikasikan menjadi: i) makanan dan 

minuman untuk industri, ii) bahan baku untuk industri, iii) bahan 

bakar dan pelumas serta iv) suku cadang dan 

perlengkapannya. Barang modal dibedakan menjadi: i) barang 

modal kecuali alat angkutan, ii) mobil penumpang, dan iii) alat 

angkutan untuk industri.  
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Tabel 3.4. 

Impor Menurut Gol. Barang Ekonomi (USD juta) 

Jenis Barang  2004  2005  2006  2007* 

Barang konsumsi     3.786,50   4.620,50   4.738,20      3.748,20  

Bahan baku   36.204,20   44.792,00   47.171,40    30.505,40  

Barang modal     6.533,80   8.288,40   9.155,90      5.814,00  

Jumlah   46.524,50   57.700,90   61.065,50    40.067,60  

Sumber: Indikator Ekonomi September 2007 BPS 

 Negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor 

Indonesia meliputi Jepang, negara-negara kawasan ASEAN, 

kawasan Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia dan Afrika. 

Sebagaimana terlihat pada Tabel 5, ekspor ke Jepang telah 

mengalami peningkatan sebesar 36% selama 2004-2006. 

Sedangkan ekspor ke Negara ASEAN sendiri juga meningkat 

pesat yakni sebesar 42,2% pada periode yang sama, namun 

terbagi ke 9 negara ASEAN. Hal ini terkait dengan 

kesepakatan kerja sama perdagangan antara anggota ASEAN. 

Adapun peningkatan ekspor ke kawasan Uni Eropa sebesar 

32,8% , ke AS 28,1% dan ke Australia 46,8%. Pangsa ekspor 

Indonesia ke beberapa tujuan diperlihatkan dalam Table 3.5. 
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Tabel 3.5. 

Ekspor Menurut Negara Tujuan (USD juta) 

Negara Jepang merupakan tujuan ekspor utama 

Indonesia dengan kontribusinya sebesar 21,6% pada 2006, 

sedikit menurun disbanding tahun 2004 yang 22,3%. Kontribusi 

ASEAN dalam membeli produk Indonesia relative stabil sekitar 

18%. 

 Tabel 6 ditunjukkan nilai impor menurut Negara asal. Di 

sini diperlihatkan bahwa ASEAN merupakan kawasan yang 

banyak memasok produknya ke Indonesia, disusul olah Uni 

Eropa, Jepang, AS, Australia dan Af.rika. Impor dari Negara-

negara ASEAN selama 2004-2006 meningkat sebesar 65% 

dari USD 11.494,4 juta menjadi USD 18.970,6 juta. Impor dari 

AS dan Uni Eropa juga meningkat masing-masing sebesar 

27% dan 13%. Sedangkan impor dari Jepang menurun dari 

USD 6.081,6 juta pada tahun 2004 menjadi USD 5.515 juta 

pada tahun 2006. Sementara ekspor ke Jepang semakin tinggi, 

Ini berarti bahwa perdagangan Indonesia dengan Jepang 

semakin menambah surplus perdagangan bagi Indonesia. 

  

Negara  2004  %  2005  %  2006  % 

Jepang  15.962,10  22,30  18.049,10  21,10  21.732,10  21,60 

ASEAN  12.997,50  18,20  15.824,90  18,50  18.483,10  18,30 

UNI 

EROPA  9.005,60  12,60  10.238,40  11,90  11.963,00  11,90 

Amerika 

Serikat  8.767,30  12,20  9.868,50  11,50  11.232,10  11,10 

Australia  1.887,40  2,60  2.227,60  2,60  2.771,30  2,70 

Afrika  1.359,40  1,90  1.669,00  1,90  1.985,60  2,00 

Total 

Ekspor  71.584,60     85.660,00     100.798,60    

Sumber: Indikator Ekonomi September 2007, BPS 
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Tabel 3.6. 

Impor Menurut Negara Asal (juta USD) 

Negara 2004  %  2005  %  2006  % 

Jepang 6.081,60  13,1  6.906,30  12  5.515,80  9 

ASEAN 

UNI EROPA 

11.494,40  24,7  17.039,90  29,5  18.970,60  31,1 

5.320,50  11,4  5.826,80  10,1  6.023,70  9,9 

Amerika Serikat 3.225,40  6,9  3.878,90  6,7  4.056,50  6,6 

Australia 2.214,90  4,8  2.567,10  4,4  2.986,30  4,9 

Afrika 2.340,70  5  1.606,60  2,8  1.189,60  1,9 

Total Impor 46.524,50     57.700,90     61.065,50    

Sumber: Indikator Ekonomi September 2007, BPS 

Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa Negara-negara ASEAN 

memasok barang impor terbesar terbwsar di Indonesia yakni 

sebesar 31,1% pada 2006, meningkat dari 24,7% tahun 2004 

dan 29,5% tahun 2005. Selanjutnya disusul oleh Uni Eropa 

sebesar 9,9% dan Jepang sebesar 9. Hubungan perdagangan 

Indonesia Jepang cenderung meningkatkan surplus 

perdagangan Indonesia. Ini terlihat dari semakin meningkatnya 

ekspor Indonesia ke Jepang, akan tetapi impor dari Jepang 

semakin menurun. Di sisi lain, perdagangan Indonesia dengan 

Negara-negara ASEAN lain semakin meningkat baik ekspor 

maupun impor. 
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BAB IV GEJOLAK KENAIKAN  

HARGA MINYAK  TERHADAP 

PEREKONOMIAN INDONESIA 

 

A. Pendahuluan 

Tantangan ekonomi nasional terbesar pada tahun 2008 

adalah dalam hal pengelolaan dan adaptasi terhadap harga 

minyak bumi. Saat ini harga minyak dunia sudah melambung 

tinggi, menyentuh angka USD99 per barel pada akhir 2007, 

dan berpotensi besar menembus angka hingga lebih USD110 

per barrel dalam waktu dekat (Kompas 21/04/2008). 

Turbulensi perekonomian dunia berupa kenaikan harga 

minyak ini menjadi tantangan berat bagi perekonomian 

nasional. Kenaikan harga minyak dunia ini dipicu oleh 

perubahan struktural. Hal ini harus segara diantsipasi oleh 

pemerintah Indonesia melalui kebijakan yang sangat tepat. 

Kebijakan yang diperlukan tidak hanya sekedar kebijakan yang 

selama ini terkenal tambal sulam yang pada ujung-ujungnya 

hanya akan menambah masalah baru yang cukup pelik bagi 

perekonomian nasional. 

Kebijakan yang diperlukan bagi perekonomian nasional 

adalah kebijakan yang bisa mengadaptasi dan mengantisipasi 

kenaikan harga minyak dunia. Sehingga kebijakan berupa 

keharusan reformasi mikro sangat diperlukan untuk 

menyelamatkan perokonomian nasional beserta rakyat 

Indonesia. Dalam tulisan ini pada bagian akhir akan dijelaskan 

tentang beberapa hal yang menyangkut reformasi mikro yang 

dimaksud.        

 

B. Kenaikan Harga Minyak Dunia 

 

Tantangan ekonomi nasional terbesar pada tahun 2008 

adalah dalam hal pengelolaan dan adaptasi terhadap harga 
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minyak bumi. Saat ni harga minyak dunia sudah melambung 

tinggi, menyentuh angka USD99 per barel pada akhir 2007, 

dan berpotensi besar menembus angka hingga lebih USD110 

per barel dalam waktu dekat (Kompas 21/04/2008). 

Kenaikan harga minyak dunia pada dasarnya dipicu 

oleh persoalan struktural, dimana peningkatan permintaan 

yang tidak diimbangi peningkatan kemampuan pasok. 

permintaan dunia untuk minyak bumi dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen per tahun, dan 

pada saat ini berada pada tingkat 85 juta barel per hari. 

Kenaikan ini akan lebih tinggi lagi, sebesar 2 persen per tahun 

pada 2008, dan akan menyebabkan permintaan minyak dunia 

menjadi sekitar 87,7 juta barrel per hari. 

Peningkatan permintaan minyak pada saat ini dipicu 

besarnya pertumbuhan ekonomi dunia yang dimotori China 

dan India. Konsumsi minyak bumi China mengalami 

peningkatan sebesar rata-rata 6,5 persen per tahun, 

sementara India tumbuh rata-rata sebesar 5 persen per tahun, 

selam sepuluh tahu terakhir. Impor minyak bumi China bahkan 

telah  meningkat hamper dua kali lipat dari sekitar 4 juta barrel 

per hari pada tahu 2002 menjadi sekitar 7,5 juta barrel per hari 

pada tahun 2007. Pada saat yang sama permintaan dari 

Amerika Serikat yang saat ini mengkonsumsi hampir 40 

minyak dunia cenderung konstan bahlan diprediksikan akan 

mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2008. 

Selain besarnya peningkatan pemintaan, kenaikan 

harga minyak dunia juga dipicu oleh keterbatasan pada sisi 

pasokan. Peningkatan produksi minyak dunia pada saat ini 

dihadapkan pada banyak persoalan dan ketidakpastian. 

Persoalan paling utama adalah menipisnya cadangan minyak 

bumi, kapasitas produksi lebih pada Negara-negara produsen 

dan semakin tingginya resiko ketidak berhasilan eksplorasi 

ladang minyak baru. Sementara ketidakpastian yang ada 

disebabkan oleh ketidak menentuan situasi politik di timur 

tengah, yang rentan terhadap konflik (Indef, 2007). 
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Pada tahun 2007, Negara-negara yang tergabung 

dalam OPEC memproduksi sebesar 31,2 juta barrel per hari, 

atau sekitar 36 persen dari total produksi minyak dunia. Walau 

mengalami peningkatan dari 25 juta per barrel pada waktu 

sebelumnya, peningkatan ini disebabkan lebih oleh penurunan 

stock lebih (spare capacity) Negara-negara yang tergabung 

dalam OPEC, yang saat ini hanya berkisar 2,5 juta barrel per 

hari, ketimbang peningktan produksi dari sumur-sumur minyak 

yang ada. Peningktan ini juga disebabkan peningkatan 

produksi sebagian negara produsen OPEC, yakni Iraq, Angola 

dan Arab Saudi. Pada akhir tahun 2008, pertumbuhan tingkat 

produksi OPEC disinyallir akan tetap bergantung pada ketiga 

Negara ini (IEA, 2007). Hal ini berarti terdapat resiko politik 

yang tinggi mengingat belum terlalu stabilnya kondisi politik 

yang ada di Iraq dan Angota.  

Pada saat yang sama, perlambatan peningkatan 

produksi juga dialami oleh banyak Negara-negara produsen 

minyak  non OPEC, terutama anggota non-OPEC yang berasal 

dari negara-negara OECD. Pada tahun 2008 diperkirakan akan 

terjadi penurunan tingkat produksi minyak Negara-negara non-

OPEC OECD dari sebesar rata-rata 19,83 juta per barrel pada 

tahun 2007 menjadi 19,51 per barrel per hari pada tahu 2008. 

Untungnya, pada tahun 2008 diprediksikan akan terdapat 

peningkatan produksi oleh anggota non-OPEC dari negara 

Australia, negra-negra ex Uni Soviet dan Mexico. Sehingga 

tingkat pasokan negar-negara non-OPEC akan mengalami 

peningkatan dari 50,17 juta barrel pada tahun 2007 menjadi 

51,22 juta barrel per hari pada tahu 2008. Akan tetapi, angka di 

atas kertas ini juga masih sangat mungkin untuk tidak 

terpenuhi, mengingat resiko operasional dan politik dari lifting 

minyak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
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C. Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap 

Perekonomian Indonesia     

   

Tantangan turbulensi ekonomi global seperti kenaikan 

harga minyak dunia akan berpengaruh dan ikut menentukan 

arah perekonomian Indonesia baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Maka, dampak kenaikan harga 

minyak pada perekonomian akan menjadi lebih serius dan 

memerlukan langkah-langkah yang antisipatif. Bagi 

perekonomian Indonesia, kenaikan harga minyak akan 

memiliki dampak yang saling terkait di berbagai sektor yang 

pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan. Dampak-

dampak ini antara lain sebagai berikut: 

Pertama, dari sisi fiscal, kenaikan harga minyak di atas 

asumsi USD60 per barrel pada saat yang bersamaan akan 

meningkatkan baik pendapatan maupun belanja Negara. Pada 

sisi pendapatan, kenaikan harga minyak akan meningkatkan 

pendapatan production sharing (KPS) minyak dan PNBP gas, 

serta pendapatan Negara dari PPh migas. Sementara dari sisi 

belanja, peningkatan harga minyak akan meningkatkan belanja 

subsidi BBM dan dan bagi hasil ke pemerintah daerah 

(pemda). 

Dalam hal ini, resiko fiscal dari kenaikan harga minyak 

secara umum tidak separah sebagimana yang diprediksikan 

banyak pengamat. Dari struktur APBN 2008, kenaikan harga 

minyak rata-rata sebesar USD10 per barrel akan meningkatkan 

pendapatan pajak dan non-pajak dari migas sebesar 0,75 

persen PDB. Di sisi lain, kenaikan ini akan mengakibatkan 

bertambahnya subsidi BBM dan transfer pada daerah 

penghasil minyak sebesar 0,9 persen PDB untuk setiap 

peningkatan harga minyak sebesar USD10 per barrel. Dengan 

asumsi ini, defisit APBN 2008 berpeluang untuk meningkat 

sebesar 0,15 persen (Rp 6,45 trilliun), dari 1,7 persen terhadap 

PDB (Rp 75 trilliun) menjadi 1,85 persen dari PDB (Rp 81,45 
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trilliun) pada tahun 2008. Dengan kata lain defisit yang ada 

masih dalam batas normal. 

Akan tetapi perhitungan di atas tidak mengikutsertakan 

beberapa faktor lain yang bisa mengurang atau menambah 

besaran deficit. Faktor-faktor ini misalnya adanya fuel-

switching pada PLN dan peningkatan bagi hasil serta pajak 

yang diterima pemerintah dari migas yang akan 

mengakibatkan berkurangnya realisasi deficit. Dan lebih 

penting lagi, perhitungan di atas mengasumsikan bahwa target 

lifting minyak domestik, yang ditargetkan sebesar 1,034 juta 

barrel per hari pada APBN 2008 terpenuhi. 

Bila terdapat penurunan lifting minyak domestik maka 

peningkatan defisit bersih akan menjadi lebih tinggi dan tidak 

terkendali. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, 

penurunan asumsi selalu terjadi. Sebagi contoh, ada selisih 

sebesar 43.000 sampai 45.000 barrel per hari antara realisasi 

tingkat lifting rata-rata pertahun selam 2007 dengan asumsi 

yang ditetapkan APBN perubahan (APBN-P) 2007. Prospek 

penurunan ini kedepan akan meningkat drastis apabila harga 

minyak tetap tinggi. Hal ini mengingat akan terdapat insentif 

lebih bagi para penggelap, baik lokal maupun internasional 

untuk memanipulasi jumlah minyak yang didapatkan (Indef 

2007). Sehingga kedepan, keharusan menjaga tingkat lifting 

sesuai dengan asumsi yang ditetapkan (1.034.000 barrel per 

hari) merupakan satu pertaruhan yang harus dimenangkan 

pemerintah untuk mengamankan sisi fiskal perokonomian 

nasional. 

Kedua, kenaikan harga minyak akan memukul secara 

langsung dan tidak langsung industri nasional. Bagi 

perusahaan yang bergerak di sektor industri, kenaikan harga 

minyak selain akan meningkatkan biaya produksi langsung 

berupa biaya penggunaan BBM, juga akan meningkatkan 

biaya harga komponen (raw material), baik yang diimpor atau 

produksi local. Begitu juga kenaikan ini akan meningkatkan 

ongkos transportasi dalam jalur distribusi. 
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Untuk mengukur dampak langsung kenaikan harga 

minyak pada BBM, digunakan simulasi data dari Statistik 

Industri Indonesia 2000-2004 yang ditunjukkan oleh tebel 4.1 

berikut. 

Tabel 4.1. 

Statistik Industri Indonesia 2000-2004 

 

Industry Cost 

Share (%) 

Energy 

Elasticity 

Price 

Effect 

Output 

Effect 

Food, beverages& Tobacco 4,5 0,20 1,4 -2,0 

Textile& Leather 7,5 0,20 2.3 -2,0 

Wood& furniture 4,0 0,08 1,2 -0,8 

Paper,paperproduct&publishing 12,0 0,23 3,6 -2,3 

Chemicals, Rubber&Plastics 6,3 0,18 1,9 -1,8 

Non-metalicminerals, 

cements&glasses 

33,7 0,48 10,1 -4,8 

Metals 11,9 0,11 3,6 -1,1 

Metal product 3,3 0,13 1,0 -1,3 

Others Industry 3,1 0,23 0,9 -2,3 

Total 9,8 0,20 2,9 -2,0 

Sumber: diolah dari statistik industry Indonesia. 

 

Dari table di atas terlihat bahwa secara kenaikan harga 

minyak sebesar rata-rata 30 persen akan mengakibatkan 

kenaikan harga produk industri nasional sebesar rata-rata 4,6 

persen dan penurunan tingakt output sebesar rata-rata 2,0 

persen. Dampak palingbesar akan dirasakan oleh industry non-

metal, semen dan gelas dengan kenaikan harga rata-rata 10,1 

persen dan kontraksi output rata-rata sebesar 4,8 persen. 

Sementara dampak paling kecil diraskan oleh industry yang 

bergerak pada produksi bahan dari metal dengan kenaikan 

rata-rata 1 persen dan penurunan output sebesar 1,3 persen. 
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Perlu diperhatikan, selain asumsi yang dipergunakan, 

dampak ini belum mengikut sertakan dampak tidak langsung 

berupa kenaikan harga komponen dan transportasi dari 

kenaikan harga minyak pada industry. Demikan pula, ada 

kemungkinan besar, ekspor barang industry Indonesia akan 

mengalami penurunan apabila terjadi pelemahan ekonomi 

global akibat keanikan harga minyak. Ringkasnya, estimasi di 

atas adalah estimasi yang bersifat konservatif. Pengikutsertaan 

komponen-komponen lain seperti peningkatan harga raw 

material, transportasi da pelemahan daya beli asing industry 

nasional. Jal ini bila benar terjadi akan mempercepat proses 

deindustrialisasi, atau berkurangnya kontribusi sektor industry 

pada perekonomian nasional yang saat ini sudah dirasakan.   

Ketiga, kenaikan harga minyak akan menggerus 

pendapatan riil rumah tangga, akibat lonjakan harga barang 

dan jasa. Bagi rumah tangga Indonesia, dampak ini belum 

terlalu dirasakan mengingat masih terdapat subsidi BBM. 

Begitu juga kenaikan harga barang, baik produksi local 

maupun impor, belum sepenuhnya dirasakan emngingat ada 

jeda (lag) antara kenaikan ongkos produksi akibat tingginya 

harga minyak dan harga tingkat eceran. Namun, seiring 

dengan merangkaknya harga kedepan, dampak dari kenaikan 

harga minyak akan sepenuhnya dirasakan oleh rumah tangga 

Indonesia, yang kemudian akan dimanifestasikan dalam 

bentuk penurunan tingkat konsumsi. 

Keempat, lonjakan harga di tingkat industry dan rumah 

tangga pada gilirannya akan mengakibatkan tertekannya suku 

bunga ke atas. Hal ini selanjutnya akan mengakibatkan 

perlambatan pertumbuhna kredit, tertekannya tingkat investasi 

dan lonjakan NPL (Non-Performing Loan) pada perbankan. 

Peningkatan bunga juga akan mengikis pendapatan riil rumah 

tangga akibat besarnya biaya yang dikaitkan dengan tinggi 

rendahnya bunag (cicilan rumah atau kendaraan dan lainnya). 

Selain itu beban fiskal pemerintah juga akan meningkat akibat 

membengkaknya biaya cicilan hutang.  



50  |  Wajah Perekonomian Indonesia    

Ringkasnya, bisa disimpulkan bahwa kenaikan harga 

minyak yang akan mengakibatkan empat dampak yang 

dijelaskan di atas merupakan tantangan yang tidak kecil bagi 

perekonomian nasional. Karena pada saat yang sama 

Indonesia juga dihadapkan pada krisis keuangan global yang 

masih terus berlanjut dan sewaktu-waktu bisa mengakibatkan 

dampak yang tidak terduga terhadap perekonomian global dan 

nasional. Untuk itulah dibutuhkan kebijakan yang tepat dan 

kuat dari pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian 

nasional.  

 

D. Kebijakan Yang Perlu Ditempuh Pemerintah  

       

Pemerintah Indonesia pada akhir bulan April tahun 

2008, telah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM 

meskipun harga minyak minyak mentah di pasaran dunia 

mencapai lebih USD120 per barrel. Kebijakan tersebut harus 

diikuti oleh peningkatan produksi minyak domestik untuk 

menembus angka satu juta barrel per hari, dimana hal ini 

masih sangat jauh dari kenyataan. Persoalan lama di sektor 

hulu produksi minyak mentah, sumur sumber-sumber minyak 

yang cukup tua di beberapa tempat, cadangan sumber minyak 

baru yang sulit diproduksi karena terlalu lamanya proses non-

teknis, juga telah cukup menyulitkan bagi indonesia untuk 

“memetik manfaat” dari kenaikan harga minyak dunia tersebut. 

Tidak mustahil apabila tingkat kesehatan anggaran Negara 

(APBN) justru akan terancam, apabila Indonesia tidak cukup 

realistis merespon perubahan harga dunia ini. 

Selain kebijakan untuk meningkatkan produksi minyak 

juga dibutuhkan satu strategi kebijakan yang tidak sekedar 

tambal sulam, seperti misalnya peningkatan hutang, pemberian 

insentif fiscal bagi industry atau kebijakan transfer langsung 

bagi rumah tangga. Kebijakan ini cenderung bersifat artifisial 

bahkan bisa mendatangkan masalah lebih pelik bila dijadikan 

jalan keluar. 
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Hutang baru untuk menutup lonjakan subsidi dan defsit 

dalam APBN, selain akan mengakibatkan lonjakan biaya 

bunga di masa depan, juga akan mendesak suku bunga untuk 

naik lebih tinggi. Strategi gali lobang tutup lobang ini pun akan 

berakibat pada berkurangnya fiscal space yang dimiliki 

pemerintah dalam APBN, sehingga mengurangi kemampuan 

pemerintah menggenjot pengeluaran modal dan memberikan 

stimulus pada pertumbuhan. 

Demikan pula, pemberian insentif melalui kebijakan 

fiscal pada industry akan menambah beban belanja dan 

memotong pendapatan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan defisit. Peningkatan deficit dari yang sudah 

diproyeksikan pada gilirannya akan mengakibatkan munculnya 

efek pendesakan (crowding-out effect) pada suku bunga, 

belanja rumah tangga dan tingkat investasi dunia usaha, yang 

justru bisa menjasi bumerang dan mengakibatkan perlambatan 

pertumbuhan ekonomi. 

Seyogyanya, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah 

tidak sekedar bersandar pada pengutak-atikan instrument 

fiskal. Langkah terpenting dalam menghadapi suasana 

ketidakpastian ekonomi global khusunya kenaikan harga 

minyak dunia, adalah pemberian ruang bagi penyesuaian pada 

dunia usaha dan sektor industry yang akan menjadi korban 

pertama dari kenaikan harga minyak dunia. Pemberian ruang 

lebih untuk penyesuaian pada sektor industry dan dunia usaha 

pada umum dapat diupayakan pemerintah dengan cara 

memberantas kekakuan-kekakuan yang ada pada pasar dan 

penguatan kelembagaan pasar itu sendiri. 

Salah satu sumber kekakuan akut bagi penyesuaian 

ongkos produksi perusahaan di Indonesia adalah kekakuan di 

bidang ketenagakerjaan. Penetapan tingkat upah minimum 

yang birokratis, berbelit-belit dan kerap bercampur aduk 

dengan pertimbangan politik menyebabkan tingkat upah yang 

ada sering tidak merefleksikan produktifitas dan kebutuhan 
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bagi dunia usaha untuk menyerap kenaikan ongkos produksi 

akibat faktor lain, seperti kenaikan BBM. 

Akibat kekakuan ini, penyesuaian yang akan dilakukan 

oleh dunia usaha dalam menghadapi kenaikan harga minyak 

akan lebih ditekankan pada jumlah ketimbang upah pekerja. 

Hal ini, akan mengakibatkan bukan hanya melejitnya harga 

produksi lebih dari yang seharusnya, akan tetapi juga akan 

menimbulkan masalah baru berupa peningkatan 

pengangguran, karena sebagian dari pekerja dengan tingkat 

upah yang tinggi tidak bisa terserap dalam proses produksi. 

Dari pengalaman beberapa Negara, kenaikan ongkos 

produksi akibat minyak yang disertai kekakuan upah akan 

mengakibatkan tertekannya tingkat produksi dua kali lipat, 

yang pada gilirannya menyebabkan kontraksi lebih besar pada 

tingkat pendapatan nasional. Resesi ekonomi yang panjang di 

benua Eropa dan Amerika Serikat pada dekade 1970an 

didasari oleh masalah ini. Peningkatan harga minyak sebesar 

hampir dua kali lipat pada saat itu tidak teradaptasi dengan 

semestinya pada ongkos perusahaan, akibat militansi dan 

kegigihan serikat buruh dalam memperjuangkan peningkatan 

upah. Kekakuan inilah yang menyebabkan kemudian terjadinya 

stagflasi di Eropa dan Amerika Serikat. Ongkos produksi 

melejit sementara di saat yang sama terjadi penambahan 

penagnnguaran inflasi tinggi. 

Kondisi yang terjadi pada Eropa dan Amerika Serikat 

pada decade 1970an mirip dengan apa yang tengah terjadi di 

Indonesia saat ini. Kekakuan di bidang ketenagakerjaan yang 

ada pada saat ini berpotensi untuk menghambat penyesuaian 

ongkos produksi perusaan akibat kenaikan harga minyak, yang 

pada gilirannya bisa mengakibatkan tertekannya output, 

tingginya ongkos produksi dan meningkatnya harga serta 

jumlah penduduk yang menganggur (Tietenberg, 1997). 

Kekauan di bidang ketenagakerjaan yang ada ditambah 

lagi dengan kekakuan biaya transaksi berupa ongkos pungutan 

gelap dan liar yang masih kerap dibebankan pada pengusaha. 
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Keberadaan pungli ini selain illegal juga diterapkan tanpa 

pandang bulu. Dengan kata lain, pungli dan sejenisnya yang 

kerap dibebankan oleh oknum pemerintah bersifat sebagai 

biaya tetap (fixed cost) yang tidak bisa disesuaikan dan 

menyebabkan kerugian relative pada perusahaan dengan 

skala kecil, ketimbang perusahaan yang beroprasi pada skala 

besar.  

Selain di bidang ketenagakerjaan, reformasi di bidang 

mikro ekonomi juga harus dipertegas pada struktur 

kelembagaan pasar. Pasar pada beberapa sektor produksi dan 

komoditi yang bersifat monopoli atau oligopoli perlu untuk 

direformasi untuk memungkinkan terserapnya kenaikan biaya 

produksi dan diadaptasinya penurunan pendapatan riil rumah 

tangga. Struktur pasar yang monopoli akan menyebabkan 

tingkat harga komoditi dipaksakan untuk meningkat secara 

tidak proporsional tanpa memperhatikan penurunan tingkat 

permintaan konsumen. Akibatnya, lonjakan indeks harga 

konsumen atau inflasi menjadi hal yang tidak terelakkan yang 

akan mengikis pendapatan riil rumah tangga konsumen. 

Hal yang juga penting adalah mengupayakan adanya 

kelenturan penggunaan energi alternatif pada dunia usaha. 

Dari tahun ke tahun, proporsi biaya yang dialokasikan untuk 

minyak dalam proses produksi pada industri di Indonesia, 

terlepas dari kenaikan harga BBM industri yang ada, justru 

mengalami peningkatan bukannya penurunan. Padahal 

Indonesia adalah Negara yang kaya dengan bebagi sumber 

energi lain sepeti gas, batu bara, minyak diesel, dan energy 

tenaga angina tau matahari yang bisa digunakan sebagi 

alternatif dari minyak untuk proses produksi. Keengganan 

dunia usaha untuk mencoba alternatif energi selain minyak 

disebabkan oleh tidak adanya insentif pemerintah, baik berupa 

subsidi atau pajak karbon bagi setiap pengunaan minyak.                                 
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E. Penutup 

 

Tahun 2008 merupakan tantangan berat bagi 

perekonomian Indonesia karena harga minyak dunia terus 

merangkak naik. Penyebab kenaikan harga minyak ini di 

identifikasi karena perubahan structural antara lain 

meningkatnya permintaan minyak oleh China dan India, dan 

keterbatasan pada sisi pasokan.  

Resiko fiskal dari kenaikan harga minyak secara umum 

tidak separah yang diprediksikan banyak pengamat. Karena 

kenaikan harga minyak pada saat bersamaan akan 

meningkatkan baik pendapatan maupun penerimaan Negara. 

Keanikan harga minyak akan meningkatkan penadapatan 

pajak dan non-pajak dari migas yang diperkirakan mencapai 

0,75 persen dari setiap kenaikan harga minyak dunia USD10 

per barrel, tapi disisi lain hal ini juga akan meningkatkan jumlah 

subsidi BBM dan transfer pada daerah penghasil minyak. 

Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah tidak 

sekedar bersandar pada pengutak-atikan instrument fiscal tapi 

juga keharusan refomasi mikro. Langkah terpenting dalam 

menghadapi suasana ketidakpastian ekonomi global khusunya 

kenaikan harga minyak dunia, adalah pemberian ruang bagi 

penyesuaian pada dunia usaha dan sektor industry yang akan 

menjadi korban pertama dari kenaikan harga minyak dunia. 

Pemberian ruang lebih untuk penyesuaian pada sektor industry 

dan dunia usaha pada umum dapat diupayakan pemerintah 

dengan cara memberantas kekakuan-kekakuan yang ada pada 

pasar dan penguatan kelembagaan pasar itu sendiri. 
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PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK 

NEGARA DI INDONESIA  

 

A. Pendahuluan 

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua 

tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan 

yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, 

BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis 

strategis agar  tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-

bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, 

seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai 

oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat 

yang berada di sekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN yang 

bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan 

lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan 

perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui 

perekrutan tenaga kerja oleh BUMN itu sendiri.  

Upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dapat 

dicapai dengan jalan mengikut-sertakan masyarakat sebagai 

mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan 

usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk 

memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang 

berada di sekitar lokasi BUMN. Namun dalam kurun waktu 50 

tahun semenjak BUMN dibentuk, BUMN secara umum belum 

menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba 

yang dihasilkan masih sangat rendah. 

  Sementara itu, saat ini Pemerintah Indonesia masih 

harus berjuang untuk melepaskan diri dari belitan krisis 

ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Berbagai 

upaya sebagaimana yang disarankan IMF telah dijalankan, 

misalnya perubahan format APBN dari T-Account menjadi I-

Account, yang memungkinkan adanya defisit pada APBN. 

BAB V 
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Dengan format baru tersebut, jelas terlihat bahwa sejak tahun 

2000 APBN Indonesia mengalami defisit anggaran. Salah satu 

upaya yang ditempuh pemerintah untuk menutup defisit 

anggaran tersebut adalah melakukan privatisasi BUMN. 

Namun demikian, privatisasi BUMN telah mengundang 

pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat 

berpendapat bahwa BUMN adalah aset negara yang harus 

tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, 

walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi. 

Misalnya kasus penjualan saham PT. Semen Gresik Group 

kepada Cemex. Kebijakan ini ditolak oleh serikat pekerja 

Semen Gresik (SPSG) dengan melakukan mogok kerja. 

Sementara itu, ada sebagian masyarakat berpikir secara 

realistis. Mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu 

sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut 

dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi negara dan 

masyarakat Indonesia. 

Privatisasi makin banyak diperbincangkan oleh banyak 

orang atau semakin mencuat dipermukaan belakangan ini. 

Perlu kita ketahui bahwa pembahasan mengenai privatisasi 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sempat menjadi tidak 

menarik bagi para ekonom karena banyaknya kepentingan 

yang masuk dalam perdebatan tersebut. Disisi lain kita semua 

dapat melihat dan harus mengakui bahwa bahwa privatisasi ini 

semakin tidak jelas. Hal ini nampak jelas saat BUMN 

melakukan bisnis murni, sebaliknya pihak swasta terlalu 

banyak mendapat arahan dan aturan pemerintah dengan 

kompensasi adanya hak-hak yang terselubung. Karena itu 

membuka pembicaraan kembali mengenai badan usaha ini 

secara umum sangat penting. Kita tidak hanya akan bicara 

perkasus yang menjadikan privatisasi itu sendiri bias 

kepentingan-kepentingan yang bermain dalam kasus tersebut, 

tetapi yang paling penting adalah mencari suatu pengaturan 

badan usaha yang dapat memberi manfaat secara maksimal 

kepada pemerintah.  
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Pembahasan ini tak akan mudah karena bila kita ingin 

melihat akar permasalahannya, kita harus  memulai dari 

pemikiran-pemikiran ekonomi yang menjadi dasar di dalam 

pengaturan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, artinya 

kita juga harus melihat sistem ekonomi yang berlaku. Sebagai 

kelanjutannya kita harus melihat pengaturan sistem ekonomi di 

negara kita. Dalam mencari pengaturan yang terbaik untuk 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, kita akan melihat 

batasan pembatasan wilayah tertentu di satu sisi dan 

perluasan terhadap sisi yang lain, karena hal ini akan selalu 

berkaitan erat dengan kepentingan kelompok tertentu dalam 

masyarakat. 

B. Dasar Pemikiran Ekonomi Di Indonesia 

 Karl Marx sebagai salah satu pemikir ekonomi yang 

memberikan kontribusi pemikiran tentang pengenalan pada 

suatu tahapan kelas sosial dalam masyarakat pemegang posisi 

kekuasaan. Yang pertama adalah pemilik budak, kemudian 

kaum feodal yang menguasai tanah, baru dilanjutkan oleh 

kaum kapitalis yang mempunyai faktor fisik dari produksi.  

Dalam pemikiran ekonomi, Marx mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Usaha dalam mencari konsep-konsep berdasarkan kelas 

yang menyebabkan adanya perubahan tahapan 

masyarakat 

b. Terjadinya polarisasi antara dua kelas utama yang 

berlawanan yaitu kaum borjuis dan kaum proletar pada 

tahapan akhir masyarakat. 

c. Bahwa perubahan tahapan masyarakat dalam sejarah 

selalu muncul melalui konflik. 

Pernyataan tentang adanya konflik sangat menarik 

diungkapkan dalam pendapatnya mengenai jatuhnya kapitalis 

yang melalui krisis dalam tiga hal yaitu pemiskinan dan makin 
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rendahnya konsumsi, terjadinya  low of declining profit, dan 

yang terjadinya kekacauan pasar (anarchy of the market). 

Neomarxis muncul dengan mengambil bagian-bagian 

dari Teori Marx yang kemudian diikuti dan dijadikan acuan, 

pengambilan ini seringkali tergantung dari pandangan atau 

bahkan kepentingan politik individu yang mengambilnya. 

Menurut Hatta, gerakan sosialis setelah Marx yang terbagi 

menjadi tiga aliran antara lain: Revisionism dan Reformis oleh 

Bernstein, Dogmatik oleh Karl Kautsky dan politik revolusioner 

oleh Lenin. Pada perkembangannya kemudian yang lebih 

berkembang sebagai pemikiran adalah Revisionism dan 

Reformis  dengan tokoh seperti Paul Baran dan Paul Sweezy, 

yang mengambil konsep pemiskinann, kurangnya agregat 

demand dan the Dualistik-Development Thesis yang 

mengadopsi teori kelas dengan mengatakan bahwa pola 

pembangunan yang ada hanya memberi dorongan sedikit atau 

bahkan tidak sama sekali terhadap pembangunan daerah 

minoritas. 

C. Sosialisme Indonesia 

Gerakan Sosialisme Indonesia dapat dipertimbangkan 

sebagai Neomarxis karena gerakan tersebut juga dipengaruhi 

oleh pemikiran Marx, walaupun lebih banyak dipengaruhi oleh 

sosialisme Eropa Barat dan pemikiran agama yang 

berkembang saat itu. Hal yang sama juga pernah dikatakan 

oleh Hatta dari ajaran Marx, yang dibawa ke Indonesia oleh 

orang-orang sosialis Belanda dan buku-buku propaganda 

sosial demokrasi yang diketahuinya hanyalah soal akumulasi  

dan konsentrasi kapital dalam kapitalisme dan ekspansinya ke 

tanah jajahan dengan tindakan memeras dan menindas kaum 

buruh. 

Sejarah sosialis di Indonesia banyak dihubungkan 

dengan ISDV yang dikembangkan jauh sebelum indonesia 

merdeka. ISDV kemudian pecah menjadi dua, satu menjelma 

menjadi partai komunis Hindia dan yang lain menjai ISDP. 
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Partai Komunis Hindia ini kemudian berubah menjadi PKI. 

Pemimpin-pemimpin Indonesia yang tidak bisa menerima 

Marxisme sebagai pandangan hidup yang berdasarkan 

materialisme mulai mencari sosialisme dalam masyarakat 

sendiri. Cita-cita sosialisme tersebut masih terus ada hingga 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Maka 

ketika timbul keharusan untuk mengatur kehidupan berbangsa 

dan bernegara, cita-cita ini dihidupkan  kembali dalam Undang-

undang Dasar 1945 yang tertanam dalam pasal 33 tentang 

Dasar Perekonomian, pasal 27 ayat 2 tentang tentang 

Pekerjaan dan penghidupan  dan pasal 34 tentang Fakir Miskin 

dan Anak-anak Terlantar. 

Begitulah sosialisme berproses dalam pembentukan 

bangsa ini dan pemikirannya ada yang tertuang dalam 

Undang-undang Dasar Bangsa. Pasal 33 ini yang mengatur 

dasar perekonomian yang mencakup kepemilikan dan alokasi 

sumber daya serta penguasaan sektor produksi, yang 

mencerminkan hal tersebut menurut Marx sedikit terlihat dalam 

hal penguasaan pembagian yang adil untuk kelas manapun. 

 

D. Pemikiran Keynes 

 

Pendekatan Keynesian adalah kritik terhadap pemikiran 

neoklasik dari segi market self regulation yang begitu 

dipercaya oleh kaum klasik dan neoklasik, mereka dalam hal 

ini mempertanyakan apakah pasar yang tidak memiliki aturan 

dapat menarik potensi produktif masyarakat secara penuh. 

Produsen dapat saja gagal untuk menjual apa yang mereka 

produksi karena produknya tidak diinginkan oleh konsumen 

yang memiliki kemampuan daya beli.  Lebih jauh kegagalan 

seperti itu dapat terjadi  pada tingkat agregat  yang disebabkan 

oleh kesalahan sistematik problem yang tidak  berhubungan  

dengan ketidaktepatan penentuan antara permintaan dan 

penawaran. Jika pasar cendrung secara sistematis 

menimbulkan kegagalan permintaan agregat, maka hal 
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tersebut akan mempengaruhi kegunaannya sebagai 

mekanisme untuk memuaskan kebutuhan. Penilaian ini 

mendasari hubungan anatara dunia swasta dan pemegang 

“kekuasaan” masyarakat. 

Kritik Keynesian ini bisa saja jadi membuat kita 

memikirkan kembali antara pasar dan politik dalam hal ini 

politik ekonomi. Dengan pertimbangan yang lebih lanjut 

diungkap oleh pemikiran Keynesian. Keterlibatan negara pada 

mekanisme pasar yang diusulkan kembali dengan berbagai 

cara. Pemikiran ini diterapkan dalam perekonomian Indonesia 

dengan melihat fakta bahwa aliran ini banyak sekali 

diperkenalkan oleh berbagai perguruan tinggi. 

 

E. Pandangan Pemikiran Terhadap Privatisasi  

 

Pada saat ini kebutuhan untuk privatisasi bukan hanya 

untuk alasan-alasan  yang sudah kita kemukakan, namun juga 

menjadi tumpuan beberapa  kalangan untuk menjadikannya 

sumber penerimaan di masa-masa krisis. Kita bisa melihat 

bagaimana beberapa pandangan pemikiran mengenai 

privatisasi: 

 

1. Privatisasi Dalam Pandangan Sosialisme 

Dalam hal ini, sebenarnya Marx tidak menentang 

adanya kepemilikan Individu, namun perimbangan kekuatan 

antar kelas yang sebenarnya sangat dikhawatirkan, seperti 

yang kita ketahui di Indonesia terdapat kelas-kelas dimana 

terdapat suatu perbedaan yang nyata pada tiap kelasnya. Hal 

ini menyebabkan privatisasi dapat berakibat pada dikuasainya 

faktor-faktor ekonomi yang penting oleh kelas borjuis 

(pengusaha) sehingga terjadi akumulasi modal yang 

merupakan ciri dari kapitalisme. Hal ini akan menyebabkan 

kesenjangan antar kelas makin lebar dan kekuatan untuk 

memeras kelas yang lain dalam hal ini masyarakat kecil atau 

kaum buruh akan semakin nyata dan legal. Keadaan semacam 
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ini pada tahap selanjutnya akan menimbulkan krisis yang 

pernah diungkapkan oleh Marx. 

Pemikiran neomarxis pun yang mempunyai pandangan 

yang tidak jauh berbeda hanya saja krisis yang di soroti tentu 

berbeda-beda, yang paling penting adalah bagaimana 

pandangan sosialisme Indonesia yang mempunyai nuansa 

neomarxis terhadap privatisasi. Kalau menurut beberapa 

pemikir sosialis Indonesia, privatisasi merupakan suatu 

perubahan yang mendasar  yang mengubah suatu Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) ke masa perorangan atau 

liberalisme individu karena bentuk-bentuk yang diadopsi oleh 

usaha swasta seperti PT. CV. Firma dan sebagainya 

berasaskan profit oriented dalam hal ini perseorangan 

dianggap bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang 

berasaskan kebersamaan. 

Dengan adanya deregulasi ekonomi menurut mereka 

deretan paket deregulasi ekonomi sejak satu dasawarsa yang 

lalu yang merupakan proses liberalisasi ekonomi, baik secara 

sadar maupun tidak sadar.  Usaha-usaha besar sebagai 

proses kekuatan dan kekuasaan ekonomi. Akumulasi dan 

penggusuran adalah bentuk free fight liberalism dan deregulasi 

menjadi tidak berarti bagi usaha kecil karena infrastruktur 

perbankanpun telah berfungsi sebagai perkakas dari 

kapitalisme. Keadaan tersebut memang akan menimbulkan 

pikiran adanya dexiasi dari pasal 33 UUD 1945 terutama ayat 2 

dan 3 yang menggambarkkan bagaimana kepemilikan alokasi 

sumberdaya dan faktor-faktor produksi diatur. Privatisasi yang 

menyebabkan kepemilikan faktor produksi ini menjadi 

berpindah ataupun terpecah. Memang benar bahwa 

menguasai tidak berarti memiliki, namun untuk menguasai 

tanpa memiliki diperlukan adanya peraturan dan kebijaksanaan 

yang efektif, tanggung dan berwibawa. Tentunya akan sangat 

sulit untuk menilai apakah segala kritik yang diungkapkan oleh 

kaum sosialis tersebut obyektif atau tidak. Menilai kritik ini 

sama saja dengan mempertentangkan kedua induk pemikiran 
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yaitu neoklasik dan neomarxis yang memang sejak awal saling 

bertentangan. Neoklasik yang merupakan induk pemikiran 

privatisasi-deregulasi memang membentuk ssuatu sistem 

ekonomi yang kepemilikan sumberdayanya maupun 

pengalokasian hasil produksinya bebas dan tergantung pada 

individu masing-masing (liberal) sehingga memungkinkan 

tumbuhnya kapitalisme, inilah yang ditentang oleh neomarxis. 

 

2. Privatisasi Dalam Pandangan Keynes 

Sebagai pemikiran yang kini banyak sekali dijadikan 

acuan oleh para pengambil keputusan dan bahkan para 

akademisi, tampaknya cukup penting untuk melihat privatisasi 

dari kacamata pemikiran ini. Dalam pemikiran ini cukup 

mengedepankan sistem pasar yang sudah diperbaiki, 

privatisasi menjadi  penting mengingat peran swasta  sangat 

dominan dalam sistem pasar. Keynesian yang mengatakan 

bahwa peran pemerintah sangat diperlukan dalam sistem 

pasar untuk memperbaiki kegagalan pasar yang umumnya 

berasal dari masalah eksternalitas, barang publik, monopoli 

dan oligopoli. 

Untuk masalah eksternalitas, Keynesian hanya 

mengharapkan peranan pemerintah dalam menetapakan 

peraturan yang memungkinkan dihitungnya eksternalitas itu, 

agar dapat dimasukkan ke dalam sistem harga, hal ini yang 

berarti pemerintah mengurusi masalah eksternalitas tidak 

dengan mendirikan BUMN melainkan melalui mekanisme 

pajak. Hanya Keynesian memang menyaranakan agar barang 

publik   adalah barang ekonomi yang dapat dinikmati oleh 

banyak orang tanpa hambatan dari pihak lain yang akan 

merugikan individu yang mengusahakannya. Keadaan 

semacam ini tidak adanya pihak yang tertarik untuk 

mengusahakannya sedangkan barang tersebut dibutuhkan 

banyak orang. 

Yang menarik dalam pandangan Keynesian tentang 

monopoli, hal ini patut untuk dikemukakan pada zaman-zaman 
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pembangunan ekonomi Indonesia telah menyebabkan BUMN 

mempunyai keuntungan monopoli. Hal ini berarti privatisasi 

BUMN yang mengharuskkan privatisasi monopoli. Melihat 

masalah monopoli Keynesian hanya mengharapkan 

pemerintah menetapkan harga ataupun kuota agar monopolis 

tidak menaikkan harga dengan cara mengurangi produksi. 

Hal yang paling spesifik dalam Keynesian adalah 

terjadinya kesalahn sistematik sehingga demand (mayarakat) 

yang ada tidak mencukupi dengan kemampuan daya beli yang 

ada untuk seluruh penawaran. Sehingga diperlukan peranan 

pemerintah karena itu masalah ini dapat dikatakan Keynesian 

menolak privatisasi bila pemerintah dapat melakukan usaha 

tersebut dengan disertai subsidi sehingga dapat dijangkau oleh 

permintaan yang ada. 

 

F. Daya Tahan  BUMN  Dalam  Menghadapi  Krisis 

 

Sejak Indonesia dilanda krisis multidimensi pada 

pertengahan 1997, hampir semua badan usaha swasta 

terutama yang berskala besar, milik para konglomerat 

mengalami kesulitan teramat parah, yang pada umumnya 

karena beban hutang dalam valuta asing (forex) yang sangat 

memberatkan. Lain halnya dengan BUMN, karena sebagian 

besar BUMN ternyata masih dapat bertahan dalam situasi 

krisis tersebut, karena faktor kehati-hatian dan sikap 

konservatif yang selama ini diambil, yang justru malahan 

menyelamatkan dari kehancuran.  

Dengan pengalihan status ex. Badan Usaha Swasta 

menjadi BUMN, maka peran BUMN dalam pemulihan ekonomi 

nasional dari krisis menjadi lebih menentukan lagi. Sangatlah 

disayangkan bahwa ternyata citra BUMN selama ini tidaklah 

begitu baik, antara lain karena dianggap sebagai sarang KKN, 

sumber pemerasan dari birokrat, tidak membawa manfaat bagi 

masyarakat banyak maupun sekitarnya, tidak memperoleh 

hasil/keuntungan kecuali dengan berbagai subsidi, konsesi dan 
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lain-lain yang menyebabkan BUMN memperoleh citra negatif 

bahkan tidak disukai oleh pemiliknya sendiri, yaitu rakyat 

Indonesia. 

Salah satu kendala yang selama ini dihadapi adalah 

intervensi dari birokrasi belum lagi ditambah rongrongan dari 

politisi yang tidak dapat dicegah, karena tidak jelasnya fungsi 

dan peran masing masing. Pola pengelolaan selama ini masih 

mengandung berbagai kelemahan dalam menuju kepada good 

corporate governance. Dari jumlah 158 BUMN yang ada saat 

ini hanya 76 BUMN yang dapat menyetorkan dividen ke APBN 

2004, sebesar      RP. 7,8 triliun, dimana angka ini turun 47% 

dari tahun 2003 sebesar Rp. 12,29 triliun. Sedangkan untuk 

tahun 2005 ditargetkan dividen dari BUMN ini hanya sebesar 

Rp. 9,42 triliun, sedangkan untuk tahun 2006 sebesar Rp. 12,3 

triliun. Dari realisasi tahun 2004 81,77% dari laba BUMN 

sebesar Rp. 25,09 triliun diperoleh hanya dari 10 BUMN yaitu 

Telkom, Bank Mandiri, Pertamina, BNI, BRI, Pusri, Jamsostek, 

PGN, Pelindo II, dan Astek. Sedangkan jumlah BUMN yang 

merugi adalah 55 BUMN dengan kerugian sebesar Rp. 6,48 

triliun (data 2003), diantaranya 84,87% dari 10 BUMN yaitu 

PLN, Bulog, PPI, PELNI, PANN, Indofarma, KKA, Industri 

Sandang, PTPN II, BBI. 

Pada masa pemerintahan Megawati. angka Rp. 52 

triliun selalu diclaim oleh Menteri Negara BUMN saat itu 

sebagai sumbangan pendapatan BUMN terhadap APBN 2003 

adalah menyesatkan. Sesungguhnya yang terbesar berasal 

dari PPh dan PPn (sebesar Rp. 22,1 triliun), dividen (sebesar 

Rp. 12,29 triliun) RDI (sebesar Rp. 9,2 triliun) dan privatisasi 

(sebesar Rp. 7,8 triliun). RDI sebenarnya adalah merupakan 

pengembalian hutang BUMN kepada Pemerintah, jadi bukan 

termasuk pendapatan (http://kolom.pacific.net.id/ind). 

Untuk itu perlukan format-format perbaikan yang tepat 

sebagai sebuah solusi dalam memberikan peran yang lebih 

baik bagi BUMN dalam mensejahterakan masyarakat.  

 

http://kolom.pacific.net.id/ind
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G. Perlukah  Privatisasi  BUMN Dilakukan Di Indonesia 

 

  Pro dan kontra terhadap kebijakan privatisasi BUMN 

masih terus berlanjut dengan argumentasi masing-masing 

pihak. Pihak yang setuju dengan privatisasi BUMN 

berargumentasi bahwa privatisasi perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja BUMN serta menutup devisit APBN 

2002. Dengan adanya privatisasi diharapkan BUMN akan 

mampu beroperasi secara lebih profesional lagi. Logikanya, 

dengan privatisasi di atas 50%, maka kendali dan pelaksanaan 

kebijakan BUMN akan bergeser dari pemerintah ke investor 

baru. Sebagai pemegang saham terbesar, investor baru tentu 

akan berupaya untuk bekerja secara efisien, sehingga mampu 

menciptakan laba yang optimal, mampu menyerap tenaga 

kerja yang lebih banyak, serta mampu memberikan kontribusi 

yang lebih baik kepada pemerintah melalui pembayaran pajak 

dan pembagian dividen. 

Kebijakan dan langkah mereformasi BUMN ini 

mensyaratkan adanya peningkatan kualitas SDM dan 

profesionalisme dan mampu berperilaku entrepreunership 

(kewirausahaan), adanya otoritas dan otonomi yang cukup dan 

perubahan sikap aparat yang memperlakukan BUMN sebagai 

layaknya "korporasi" serta melepaskan BUMN dari beban 

pemerintah. Sayangnya sebelum langkah-langkah profitisasi 

dan restrukturisasi BUMN dilakukan, pemerintah sudah terlebih 

dahulu melakukan privatisasi terhadap BUMN yang sudah 

sehat. Hal inilah yang mengundang kekecewaan banyak 

kalangan karena BUMN yang sudah sehat dan memberikan 

keuntungan pada negara justru dilepas kepemilikannya.  

Sementara itu, pemerintah sendiri terdesak untuk 

melakukan privatisasi guna menutup defisit anggaran. Defisit 

anggaran selain ditutup melalui utang luar negeri juga ditutup 

melalui hasil privatisasi dan setoran BPPN. Dengan demikian 

seolah-olah privatisasi hanya memenuhi tujuan jangka pendek 

(menutup defisit anggaran) dan bukan untuk maksimalisasi 
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nilai dalam jangka panjang. Jika privatisasi hanya meraih 

maksud jangka pendek saja, sasaran untuk memulihkan 

perekonomian dari krisis justru tidak akan tercapai. Privatisasi 

harus berdimensi jangka panjang yakni hasil privatisasi 

diharapkan dapat memotong biaya-biaya (beban) krisis, 

sehingga pemulihan dapat berlangsung. Jika privatisasi 

sekadar menutup defisit anggaran, biaya yang dikeluarkan 

seolah hanya bersifat sementara, sedangkan manfaat untuk 

mengatasi krisis menjadi tidak terasa hasilnya.  

Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan 

sejauh mana privatisasi dapat memberikan hasil yang optimal. 

Apakah privatisasi melalui bursa sehingga mendorong 

masyarakat untuk memiliki saham BUMN, melalui private 

placement, atau melalui strategic sale ataukah melalui kerja 

sama pengelolaan built operate transfer (BOT). Perkembangan 

yang ada tampaknya mendorong pemerintah untuk melakukan 

privatisasi melalui strategic sale yakni kepada perusahaan 

asing yang memiliki profesionalisme dan mendorong terjadinya 

transfer of knowhow dan transfer of knowledge. Sementara itu, 

privatisasi melalui pasar modal masih sulit diharapkan karena 

dikhawatirkan hasilnya tidak optimal. Sementara privatisasi 

melalui built operate transfer (BOT) lebih sesuai untuk industri 

yang bergerak dibidang pengelolaan infrastruktur jadi tidak 

sesuai untuk industri perbankan. Jika pemerintah sudah 

mengambil langkah kebijakan melakukan privatisasi, secara 

teknis keterlibatan negara di bidang industri strategis juga 

sudah tidak ada lagi dan pemerintah hanya mengawasi melalui 

aturan main serta etika usaha yang dibuat. Secara kongkret 

pemerintah harus memisahkan fungsi-fungsi lembaga negara 

dan fungsi bidang usaha yang kadang-kadang memang masih 

tumpang tindih dan selanjutnya pengelolaannya diserahkan 

kepada swasta.  

Fakta memang menunjukkan bahwa pengelolaan yang 

dilakukan oleh swasta hasilnya secara umum lebih efisien. 

Berdasarkan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa 
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negara lebih baik tidak langsung menjalankan operasi suatu 

industri, tetapi cukup sebagai regulator yang menciptakan iklim 

usaha yang kondusif dan menikmati hasil melalui penerimaan 

pajak. 

Oleh karena itu, privatisasi dinilai berhasil jika dapat 

melakukan efisiensi, terjadi penurunan harga atau perbaikan 

pelayanan. Selain itu, privatisasi memang bukan hanya 

menyangkut masalah ekonomi semata, melainkan juga 

menyangkut masalah transformasi sosial. Di dalamnya 

menyangkut landasan konstitusional privatisasi, sejauh mana 

privatisasi bisa diterima oleh masyarakat, karyawan dan elite 

politik (parlemen) sehingga tidak menimbulkan gejolak.  

Munculnya penolakan atau demo dari para stakeholder, 

dengan demikian terdapat beberapa hal yang belum 

dipersiapkan dengan matang. Mata rantai dalam proses 

privatisasi ada yang terlepas sehingga terjadi penolakan dan 

menimbulkan konflik yang meluas. 

Dalam konteks ini ada beberapa hal yang belum 

dipersiapkan secara memadai seperti mempertimbangkan 

langkah-langkah restrukturisasi BUMN sebelum dilakukan 

privatisasi yang kemudian justru menjadikan BUMN tersebut 

beralih menjadi perusahaan modal asing. Selain itu, perlu 

dilakukan sosialisasi sebelum dilakukan privatisasi sehingga 

tidak menimbulkan gejolak, termasuk mempersiapkan 

landasan konstitusionalnya seperti UU tentang BUMN dan UU 

tentang Privatisasi. Langkah ini juga menyangkut persamaan 

persepsi tentang keberadaan BUMN. Sejauh mana BUMN 

yang menguasai hajat hidup orang banyak bisa dilakukan 

privatisasi dan berapa porsi kepemilikan pemerintah yang 

harus dijual. Apakah BUMN yang tidak menguasai hajat hidup 

orang banyak dapat dijual sepenuhnya kepemilikan sahamnya 

kepada swasta. Pertanyaan ini sangat penting, sebab dalam 

konstitusi kita disebutkan bahwa BUMN yang strategis dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

Lantas sejauh mana memberdayakan dan menjadikan BUMN 
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sebagai aset negara yang memberikan sebanyak mungkin 

manfaat bagi seluruh rakyat.Apakah mengelola BUMN yang 

strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak terlalu sulit 

sehingga tidak bisa memenuhi amanat konstitus 

Apabila privatisasi tidak dilaksanakan, maka 

kepemilikan BUMN tetap di tangan pemerintah. Dengan 

demikian segala keuntungan maupun kerugian sepenuhnya 

ditanggung oleh pemerintah. Mereka berargumentasi bahwa 

devisit anggaran tahun 2002 harus ditutup dengan sumber lain, 

bukan dari hasil penjualan BUMN. Mereka memprediksi bahwa 

defisit APBN juga akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. 

Apabila BUMN dijual setiap tahun untuk menutup defisit APBN, 

suatu ketika BUMN akan habis terjual dan defisit APBN pada 

tahun-tahun mendatang tetap akan terjadi 

 

H. Dampak dan Kasus Privatisasi BUMN Di Indonesia 

 

Pada awal sudah dikemukakan alasan-alasan yang 

mendukung privatisasi yang keseluruhannya yang berpusat 

pada alasan efisiensi, yaitu: 

a. Kriteria akuntansi semata yang diterapkan, lewat pasar 

modal perhitungan faktor makro diharapakn adanya 

efisiensi tersebut. 

b. Usaha untuk memahami sifat pasar dimana BUMN itu 

beroperasi. 

c. Usaha untuk memberikan ketentuan yang llebih jelas 

dalam menilai BUMN yang bergerak  di biidang jasa 

pelayanan publik sehingga pembentukan harganya tidak 

tanpa batas. 

d. Memberikan ujian yang dapat membuat badan usaha 

tersebut menjadi sungguh-sungguh dalam menjalankan 

usahanya. 

Kita harus mengakui bahwa Orde Baru telah merubah 

pandangan penguasa dan masyarakat terhadap keberadaan 

bisnis swasta. Dari prosfektif politik, penilaian yang lebih positif 
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terhadap bisnis swasta sangat menguntungkan bagi posisi 

politik dunia usaha. Sebenarnya banyak pengamat ekonomi di 

Indonesia semasa Orde Baru yang merasa masih 

membutuhkan keberadaan BUMN. Misalnya seperti Sumitro 

yang mengatakan “ Berbeda dengan keadaan di negara-

negara industri, dalam negara yang underdeveloped, 

pemerintah tidak dapat membatasi diri pada usaha 

menjalankan peranan sebagai balancing agent yang sekedar 

berikhtiar mengadakan stabilisasi pada penanaman ataupun 

pada permintaan efektif  melalui politik  budgeter guna maksud  

melunakkan kegoncangan konjungtur”.  

Pada kenyataannya selain menimbulkan efisiensi, 

privatisasi dan deregulasi juga menimbulkan kekacauan, 

contohnya yang akan terlihat adalah kredit-kredit macet akibat 

kurang dapat diawasinya pemakaian kredit oleh pengusaha 

besar, karena tidak ada aturan (regulasi) yang kuat, antara lain 

adanya kredit macet pertamina, Texmaco, Bank-bank swasta 

maupun bank pemerintah dan sebagainya. Selain itu yang 

paling terasa adalah masalah krisis moneter yang di pacu 

olehsistem devisa bebas yang menyebabkan hutang luar 

negeri swasta tak terkendali sehingga terjadi penumpukan 

hutang.  Bila kita melihat  pada kondisi  40% atau 20% 

penduduk termiskin pada kenyataannya  sedikit sekali 

terpengaruh oleh paket deregulasi namun bahkan sebaliknya. 

Kita tidak boleh lupa bahwa kita membutuhkan efisiensi dalam 

sistem ekonomi kita. Di samping itu fenomena neoklasik 

adalah fenomena global yang juga menyangkut hubungan kita 

dengan negara-negara lain atau yang sebagian besar 

menganutnya. 

Di sisi lain yang harus kita cermati adalah sisi obyektif 

dari privatisasi itu. Hal ini harus ikut kita ungkapkan karena 

tampak dengan jelas bahwa pengembangan bisnis swasta di 

Indonesia menggunakan pola patronase politik, dampak dari 

pola ini adalah masuknya kepentingan politik dalam hal ini 

penguasa dan para patronnya kedalam bisnis swasta dan 
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sebaliknya. Pada akhirnya keadaan ini membuat banyaknya 

keputusan politik dalam bisnis swasta, hal ini dapat kita 

mengerti bahwa era boom minyak di akhir 70-an, bisnis di 

Indonesia dapat dikatakan mengalami neotatisme, sehingga 

kekuatan pemerintah dalam perekonomian masih sangat kuat. 

Indikator yang paling jelas dalam melihat ini adalah masalah 

tender proyek pembangunan yang tidak transparan, padahal 

menyangkut bisnis swasta yang seharusnya lebih diatur oleh 

mekanisme pasar. 

Pada langkah selanjutnya hal ini menjadi makin 

berbahaya dengan berpindahnya monopoli BUMN ke monopoli 

privat.  Karena ketidakterbukaan tender yang telah 

menyebabkan terpusatnya penjualan kepemilikan BUMN 

tersebut hanya kepada orang-orang tertentu yang menjadi 

patron politik pemerintah. keadaan ini telah  menyebabkan 

terpusatnya penjualan kepemilikan  BUMN tersebut hanya 

kepada orang-orang tertentu yang menjadi patron politik 

pemerintah. Keadaan ini makin buruk karena pemerintah tidak 

berusaha mengatur monopoli itu guna mencegah terjadinya 

deadweight loss, dan sekali lagi hal itu terjadi karena 

pemiliknya adalah patron politik penguasa. 

 

I. Sistem Kelembagaan 

 

1. Sistem Kepemilikan 

Sebelum kita membicarakan sistem kelembagaan 

ekonomi, sudah selayaknya kita membicarakan dulu mengenai 

pemikiran ekonomi yang menjadi landasan lembaga-lembaga 

tersebut. Sistem yang akan kita bahas disini berhubungan erat 

dengan bagaimana pengaturan kepemilikan seperti halnya 

milik individu adalah landasan pengaturan kelembagaan badan 

usaha tersebut.  

Melihat perdebatan pemikiran tersebut diatas dapat 

diambil kesimpulan bagaimana juga hak milik individu itu 

penting dan harus ada, yang harus dilihat kemudian adalah 
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bagaimana sifat dasar kepemilikan. Mengakui hak milik 

perorangan bukan berarti membiarkan sama sekali hak 

tersebut sesuka hati atau apa maunya. Berangkat dari hal 

tersebut muncul fungsi masyarakat yang berhak ikut 

mengawasi penggunaan hak milik bahkan menuntutnya bila 

dianggap sewenang-wenang dalam penggunaan hak miliknya. 

Hal itu semua tentunya harus ditetapkan secara politis melalui 

mekanisme hukum dan undang-undang yang berwibawa. 

Sistem ini dapat berubah dengan melihat bahwa yang dimiliki 

oleh individual adalah hak kegunaan sedangkan hak 

kebendaan adalah semua orang. 

 

2. Implemetasi pada Badan Usaha 

Jika kita melihat kebelakang segala perdebatan yang 

berhubungan dengan privatisasi sebagai pengaturan kembali 

badan usaha adalah masalah efisiensi dan dampak untuk 

pihak luar (eksternalitas dan barang publik). Setelah itu, baru 

masalah bentuk pasar yang monopolis. Namun sebelum 

memasuki pembahasan tersebut ada baiknya dikemukakan 

bahwa pembagian sektor yang digunakan hanyalah BUMN dan 

swasta. Jika dilihat dari sisi eksternalias (dalam hal ini aratinya 

diperluas menjadi mempengaruhi kehidupan masyarakat) dan 

efisiensi. Kita harus melihat bagaimana bila BUMN ternyata 

mempunyai eksternalitas yang rendah sekaligus efisiensi yang 

rendah pula. Keadaan semacam ini sebaiknya tidak 

diharapkan, harus diambil tindakan untuk melikuidasi BUMN 

yang sudah mengalami keadaan tersebut. Kesulitan timbul dari 

kenyataan bahwa kita tidak mempunyai undang-undang 

kepailitan yang cukup kuat. Masalah dipertahankan karena 

terkait kepentingan individu politik yang ada di dalamnya. Hal 

ini sangat mungkin timbul karena bisnis swasta Indonesia 

masih mempunyai budaya patronase politik 

Ada pula BUMN yang mempunyai eksternalitas tinggi 

namun efisiensinya rendah, keadaan ini biasanya ditemui 

untuk dua hal. 
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1. BUMN yang berfungsi melayani kepentingan umum seperti 

penyediaan barang publik. 

2. Usaha yang mencakup hajat hidup orang banyak, seperti 

PLN. Untuk keadaan ini biasanya pada waktu tertentu 

dapat mencapai efisiensi dengan kapasitas produksi yang 

besar sehingga terbentuk monopolis alamiah. 

Untuk kasus yang terakhir tersebut dapat terbentuk 

BUMN yang baik eksternalitasnya namun efisiensinya cukup 

tinggi. Untuk keadaan ini sebenarnya pemerintah sebaiknya 

mengelolanya sebagai sumber penghasilan negara. Pemilihan 

BUMN seperti ini dapat dilakukan dengan dengan sistem 

koperasi dimana one man one vote. BUMN yang mempunyai 

ciri-ciri seperti ini, umumnya mempunyai dilema antara 

melayani masyarakat dan mencapai profit untuk pemerintah. 

sebaiknya pengorganisasiannya terbagi dalam dua bagian  

yaitu bagian yang melayani masyarakat dan bagian yang profit 

oriented. Hal ini untuk menghindari dualisme manajemen 

disatu badan usaha. 

BUMN yang belum kita bahas adalah yang mempunyai 

eksternalitas rendah tetapi efisiensi cukup tinggi. Pada BUMN 

yang mempunyai ciri-ciri ini, menjualnya merupakan pilihan 

yang cukup baik, namun kita seharusnya melihat kembali 

kondisi pasar yang dihadapi BUMN tersebut. Bila pasar yang 

dijalankan berbentuk persaingan sempurna, maka lebih baik 

untuk kita menjualnya secara terbuka. Namun bila pasar 

monopoli seharusnya penjualan itu tidak mengikutsertakan 

seluruh saham. Pada kasus kedua, go public sebaiknya 

dilakukan 40% saja. Dengan uraian ini menjadi jelaslah 

lapangan usaha swasta maupun BUMN. Dengan demikian 

diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih dalam fungsi BUMN 

dan swasta, sehingga keduanya dapat berproses dengan lebih 

sehat. 
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J. Penutup 

 

  Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 

privatisasi yang dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah 

dan masyarakat Indonesia adalah privatisasi yang mampu 

meningkatkan kinerja BUMN, mampu mendorong BUMN untuk 

menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam 

pengelolaan BUMN, serta mampu menghasilkan dana untuk 

menutup defisit APBN. Selain itu, dalam proses penentuan 

BUMN yang diprivatisasi seharusnya melihat dan 

mempertimbangkan tingkat eksternalitas dan efisiensinya.  

  

Agar privatisasi yang dilakukan dapat berhasil lebih 

baik, penulis menyarankan sbb: 

1. Dalam menentukan kebijakan dalam privatisasi 

seharusnya mempertimbangkan tingkat eksternalitas dan 

efisiensi yang dihasilkan. 

2. Setiap proses privatisasi, sebaiknya diawali dengan 

sosialisasi yang memadai untuk pihak-pihak yang terkait 

dengan privatisasi, seperti karyawan, pemerintah daerah 

propinsi dan kabupaten/kota, DPR, DPRD dan 

masyarakat. 

3. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara BUMN, 

seyogyanya mempersiapkan diri dalam rangka pergeseran 

peran dari penentu kebijakan dan pelaksana kegiatan d 

BUMN menjadi fasilitator dan regulator kegiatan BUMN. 
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BAB VI    INDUSTRIALISASI PEDESAAN  

   BERBASIS PERTANIAN 

 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Industrialisasi yang bermula dinegara-negara eropa 

merupakan pemicu lahirnya revolusi ndustri yang ditandai 

dengan penemuan mesin uap sejak abad 18. Hal ini membawa 

perubahan drastis pada sektor produksi yakni dengan  

meningkatnya kapasitas produksi sehingga mampu menggeser  

tenaga manusia, mengambil alih lahan pertanian menjadi 

lokasi industri yang menyebabkan lahan pertanian menjadi 

semakin sempit. Hal ini menyebar hampir diseluruh dunia yang 

kemudian pekembangannya menyebabkan negara-negara 

terklasifikasi menjadi negara maju dan negara berkembang/ 

negara terbelakang. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada 

dalam kategori negara berkembang/terbelakang oleh karena 

itu merupakan suatu kebutuhan untuk memberikan penjelasan 

dari sudut alternatif beserta solusinya termasuk cita-cita yang 

hendak dituju. Gagasan industrialisasi nasional sebagai 

jawaban alternatif yang diharapkan mampu membawa 

perubahan pada dimensi sosial seperti pada bidang ekonomi, 

politik, sosbud, birokrasi, pertahanan keamanan, dan 

lingkungan hidup. 

 

B. Industrialisasi Nasional dan Cita-Cita Kemakmuran 

 

Tak dapat dipungkiri bahwa kondisi ekonomi indonesia 

sudah cukup lama berada dalam kondisi yang 

memperihatinkan, indonesia sekedar menjadi pasar, sasaran 

ekploitasi alam, sasaran eksploitasi tenaga kerja murah yang 

semuanya itu untuk kemajuan negara-negara kapitalis maju, 
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akibatnya pengangguran semakin banyak, kemiskinan 

bertambah dan praktek percaloan sudah membudaya bukan 

cuma disektor ekonomi saja tapi juga melanda sektor publik 

Disisi lain cita-cita industrialisasi nasional yakni 

menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat dalam arti 

kebutuhan barang dan jasa tercukupi, masyarakat mempunyai 

daya beli karena berpenghasilan yang layak disertai 

produktivitas yang tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi 

berkembang maju secara adil dan merata. Selain itu 

industrialisasi juga bermakna membangun ketahanan ekonomi 

nasional sehingga kedaulatan negara akan terwujud 

(octavianus, 2007).  

Namun gambaran tersebut tidak lantas mengisolir 

perekonomian nasional sebagaimana kerap dicurigai berbagai 

kalangan, kerjasama dengan negara lain tentu sangat penting 

sehingga perlu dipereratakan tatpi kerjasama tersebut bukan 

dalam bentuk yang eksploratif saja, melainkan hubungan yang 

setara dan saling menguntungkan. Bahkan apabila kedaulatan 

dan kemajuan berhasil dicapai akan semakin membuka 

potensi kita memajukan negeri terbelakang lain yang saat ini 

masih senasib. 

Olehnya itu pemerintah saat ini mempunyai beberapa 

peluang emas untuk melakukan perubahan mendasar, 

pertama menjadikan investasi dan ekspor sebagai sebagai 

sumber pertumbuhan ekonomi bukan lagi konsumsi. Kedua 

menjadikan investasi pusat dan daerah sebagai fasilitator bagi 

dunia bisnis. Ketiga membuat rencana reformasi yang 

komprehensip dan berjangka setidaknya lima tahun 

mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah 

diharapkan mendukung kebijakan industrialisasi bespektif 

spasial  artinya pembangunan industri tersebut mengacu pada 

aspek geografis atau daerah dimana industri kemudian 

dibangun dan dapat meberikan keuntungan yang maksimal 

(kuncoro, 2007) 
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Selain itu, makna praktis industrialisasi adalah 

memajukan tenaga produktif menjadi lebih produktif, dapat 

diakses secara massal dan berkualitas. Harus disadari bahwa 

tanpa kemajuan tenaga produktif negara ini tidak akan punya 

ketahanan ekonomi menghadapi gempuran neoliberalisme. 

Tanpa ketahanan ekonomi kedaulatan negara ini terutama 

kedaulatan rakyatnya berhenti sebatas cita-cita. 

Terdapat tiga variabel kerja pokok yang saling 

berhubungan dalam batasan tersebut, pertama mengapa dan 

bagaimana program industrialisasi nasional dapat mengambil 

alih atau melakukan proses transfer kepemilikan sumber daya 

produksi vital, energi, teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

masih dikontrol oleh korporasi asing kedalam kontrol negara 

(melalui pengetatan kebijakan ekonomi), kedua bagaimana 

program industrialisasi dapat menciptakan sumber daya dan 

produksi baru. Pada tahab dikembangkan harus disesuaikan 

dengan kebutuhan untuk memajukan sektor-sektor produksi 

seperti, tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan 

peternakan. Ketiga bagaimana program industrialisasi nasional 

dapat melindungi industri yang ada sehingga tidak kalah 

bersaing ditingkat global, regional, mauoun lokal (perusahaan 

dalam negeri yang sudah maju).  

 

C. Kondisi Empiris Pembangunan Pedesaan Di Indonesia 

 

Strategi pembangunan yang didasarkan kepada doktrin 

pertumbuhan “leading-sektors” telah menghancurkan banyak 

industri  pedesaan. Doktrin pertumbuhan tersebut merupakan 

pencangkokan sistem kapitalis yang cenderung 

memarginalisasi masyarakat dari sistem produksi dan proses 

pemanfaatan hasil-hasil produksi. Resikonya, hal ini tidak 

berhasil mengatasi problem-problem pokok yang berada di 

tengah masyarakat. Misalnya, penyerapan tenaga kerja secara 

massal, menurunnya hasil produksi pertanian di pedesaan, 

menurunnya tingkat upah, dan sebagainya (Husken, 1998).  
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Selain itu, proses tersebut dapat juga menyebabkan 

kemerosotan ekonomi golongan miskin di pedesaan, yakni 

pembengkakan penduduk yang menggantungkan hidupnya 

dari kegiatan-kegiatan usaha kecil. Pertumbuhan ekonomi 

yang timpang antara kawasan perkotaan dan pedesaan telah 

menimbulkan apa yang disebut premature urbanization 

bersamaan dengan terjadinya structural deformation dalam 

ekonomi (Sritua Arief, 1990).  

Oleh karena itu strategi pengembangan industri 

kedepan harus mempertimbagkan keseimbangan antara 

pertumbuhan industri perkotaan dan inudustri pedesaan. 

Industri yang ada diperkotaan sebaiknya merupakan industri 

besar dan utama dan sedapat mungkin merupakan industri 

yang menggabungkan berbagai komponen yang dihasilkan di 

pedeseaan. Sebaliknya industri penunjang yang menghasilkan 

komponen dan parts sebaiknya ditumbuhkan dipedesaan. 

Disamping akan mencegah derasnya arus urbanisasi yang 

menyebabkan berbagai masalah diperkotaan, strategi inipun 

dapat menjamin pemerataan dengan cepat dan seimbang 

diseluruh wilayah tanah air. 

Kondisi empiris yang terjadi di Indonesia sejauh ini 

menunjukkan terjadinya pola pembangunan dengan strategi 

pertumbuhan tersebut yang jika di klasifikasikan, setidaknya 

terdapat tiga skema besar dalam pembangunan desa. 

Pertama, pembangunan desa yang dibimbing langsung oleh 

negara. Sebagai aktor utama, negara telah melancarkan 

pembangunan dan pemberdayaan melalui skema 

“pembangunan nasional” dan “pembangunan daerah”, sebagai 

“master plan” yang direncanakan secara sentralistik, birokratis, 

dan teknokratis (dirancang oleh para ahli). 

Tercatat, untuk rentang waktu empat dekade terakhir, 

pemerintahan sangat giat melancarkan berbagai program yang 

dimaksudkan untuk melancarkan transformasi ekonomi desa. 

Sebut saja mulai dari pem-bangunan desa terpadu sampai 

dengan penanggulangan kemiskinan desa. Melalui 
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pembangunan itulah, pemerintah mengusung sejumlah tujuan 

yang mulia di desa. Diantara-nya, memberbaiki kondisi fisik, 

membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf 

hidup masyarakat, memerangi kebodohan dan 

keterbelakangan, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan 

kesejahteraan sosial-ekonomi warga. 

Kedua, pembangunan yang digerakkan oleh 

masyarakat. Di satu sisi warga masyarakat, orang per orang, 

mengembangkan prakarsa dan potensi dirinya masing-masing 

tanpa digerakkan secara langsung oleh negara. Ada warga 

yang mengembangkan pertanian, ada yang berbisnis, ada 

yang berdagang, ada yang membangun industri rumah tangga, 

ada yang bersekolah, ada yang merantau ke kota, dan 

seterusnya. Banyak warga masyarakat desa yang sukses 

mendongkrak mobilitas sosial, karena usaha mereka sendiri 

atau karena memanfaatkan dampak positif pembangunan yang 

digerakkan negara. Ketersediaan sarana perhubungan dan 

pasar, misalnya, memungkinkan warga desa bisa melakukan 

transaksi ekonomi atau hilir-mudik ke kota dengan lancar dan 

mudah.  

Di sisi lain pembangunan yang digerakkan oleh 

masyarakat sangat tampak dari sisi swadaya dan gotong-

royong masyarakat secara kolektif. Jika ditinjau dari sudut 

pemerintahan lokal, swadaya dan gotong-royong masyarakat 

merupakan ciri khas dan basis “otonomi asli” desa, yang ada 

sejak dulu. Sementara jika dilihat dari konteks pembangunan 

desa di era Orde Baru swadaya dan gotong-royong 

masyarakat merupakan komponen utama dalam 

pembangunan pra-sarana fisik spasial desa, yang 

dikombinasikan dengan bantuan dari pemerintah. 

Pemerintah selalu mengatakan bahwa bantuan desa 

merupakan stimulan yang membangkitkan swadaya. Ini adalah 

upaya lokalisasi pembangunan, bahwa masyarakat hanya 

diberi ruang yang sempit untuk mengelola pembangunan 

prasarana fisik yang berskala sangat kecil, sehingga 
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masyarakat desa tidak perlu berpikir dan menyentuh 

pembangunan desa yang berskala lebih besar. 

Ketiga, pembangunan yang digerakkan oleh modal, 

sering kita sebut kapitalisasi atau industrialisasi desa. Negara 

memang memberikan lisensi dan akses permodalan kepada 

para pengusaha (pemilik modal), baik nasional maupun 

internasional untuk melancarkan industrialisasi di kawasan 

pedesaan. Memang ada industrialisasi yang berskala lokal-

kecil yang digerakkan sendiri oleh masyarakat (home industry) 

misalnya konveksi, keramik tanah, kain, batu-bata, makanan 

lokal, genting, agro-industri, dan masih banyak lagi. Industri ini 

lebih bersifat padat karya ketimbang padat modal, namun 

sering dikatakan sebagai kekuatan penyangga ekonomi rakyat 

desa.  

Olehnya itu hal yang lebih krusial untuk kita cermati 

adalah industri padat modal berskala besar yang betul-betul 

melakukan eksploitasi terhadap tanah maupun sumberdaya 

alam di wilayah pedesaan. Kita bisa menyebut industri 

pariwisata, pengolahan hasil pertanian-perkebunan (gula, kayu 

lapis, rokok, minyak goreng, makanan, tepung terigu, dll), 

pengolahan tanah-batu (genting, batu bata, keramik, dan 

sebagainya), pengolahan sampah, pengolahan air minum, real 

estate (perumahan mewah), pertokoan besar (mall), 

pertambangan, dan manufaktur, yang semuanya beroperasi di 

wilayah dan komunitas desa.  

Ketiga skema pembangunan di atas juga disertai 

dengan pembangunan politik yang dikendalikan negara. Tetapi 

pembangunan politik yang dijalankan bukanlah sebagai upaya 

transformasi politik (melalui desentralisasi dan demokratisasi), 

melainkan merupakan bentuk “rekayasa politik” melalui 

negaranisasi (sentralisasi, birokratisasi, korporatisasi, 

regimentasi, depolitisasi dan represi) untuk mengendalikan 

masyarakat dan mencipta-kan stabilitas politik. Pemerintah 

selalu menegaskan bahwa stabilitas politik merupakan 

prasyarat pembangunan (pertumbuhan ekonomi) dan 
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pemerataan. Namun secara empirik pemerintah melakukan 

marginalisasi politik terhadap desa, sehingga desa telah 

kehilangan harga diri, otonomi dan demokrasi.  

Menengok perjalanannya sejauh ini, keterpurukan desa 

erat kaitannya dengan penerapan kebijakan eksploitatif dan 

represif (otoriter) pada rentang waktu di bawah kekuasaan 

pemerintahan orde baru. Perlakuan negara atas desa dengan 

cara-cara otoriter tersebut terlegitimasikan dalam bentuk 

regulasi UU No.5/79 (IRE, 2005). Watak aturan itu diantaranya, 

pertama, korporatisasi-birokratisasi, yakni manajemen politik 

atas desa yang ditandai oleh semangat kontrol dari atas (top 

down), penyelenggaraan sistem politik dominatif dengan 

menghilangkan ruang partisipasi dari bawah. Kedua, 

homogenisasi berupa penyeragaman dari sekian pluralitas 

(komunitas dan asosiasi sipil setingkat desa), tanpa 

menghargai perbedaan, dan ketiga, eksploitatif yakni 

memanfaatkan sumberdaya atau kekayaan desa yang diolah 

tetapi hanya dimanfaatkan demi keuntungan negara semata, 

tentu mengabaikan peruntukan kepentingan warga desa. 

Dengan keadaan semacam itulah, dalam perspektif 

sejarah, regulasi pengaturan desa menjadi titik awal terjadinya 

reduksi atas otonomi desa, dengan dampak lama-kelamaan 

desa makin “terbonsai”, pembiakan aspirasi lokal tidak 

memperoleh lahan berkembang, dan stagnasi menjadi sulit 

dielakkan. Jika ditelusuri dari alasan kebijakan itu muncul, 

pemerintah nampaknya memandang bahwa keberadaan desa-

desa dengan kesatuan hukum beragam dari corak dan 

sifatnya, serta posisi yang sangat otonom tersebut tentu akan 

mempersulit upaya pengaturan dan pengendalian. Disamping 

itu, kemajemukan struktur berbasis karakter kultur lokal dan 

perangkat sistem pemerintahan desa yang berlaku di 

dalamnya itu, dianggap akan menghambat pembangunan.  

Apa yang terjadi dengan tiga skema pembangunan 

ekonomi yang ditopang dengan pembangunan politik di atas? 

Pembangunan tentu menjanjikan perbaikan kemajuan, 
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pertumbuhan, kemakmuran, dan juga kesejahteraan. Di atas 

kertas, industrialisasi selalu menjanjikan peningkatan devisa 

negara, pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan 

pekerjaan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat 

desa. Tetapi sejarah telah mencatat bahwa industrialisasi yang 

tumbuh dengan pesat telah menciptakan marginalisasi 

masyarakat lokal, pemiskinan dan keru-sakan lingkungan. 

Banyak industrialisasi yang berjalan mulus, tetapi tidak sedikit 

proyek industrialisasi yang menghadapi perlawanan dari 

masyarakat setempat, sehingga industrialisasi sering 

menimbulkan trauma sosial-ekonomi bagi masyarakat.  

Secara umum pembangunan dan industrialisasi desa 

memang telah menciptakan mobilitas sosial (kemajuan dan 

kemakmuran) warga desa. Mobilitas sosial bisa kita ukur dari 

indikator perubahan wajah fisik desa, perbaikan perumahan 

penduduk, peningkatan derajat pendidikan, perubahan struktur 

okupasi, perbaikan sarana dan prasarana transformasi 

penduduk desa, peningkatan kepemilikan perlengkapan 

modern (televisi, motor, mobil, telepon selular, parabola, mesin 

cuci, lemari es, dan masih banyak lagi), dan sebagainya. Jika 

melihat indikator ini, desa jauh lebih maju dan makmur, karena 

pembangunan dan industrialisasi desa.  

Ledakan pertumbuhan dan mobilitas sosial belum 

menjadi fondasi yang kokoh bagi human well being, 

kesejahteraan dan keadilan di desa. Ketimpangan jauh lebih 

besar dan serius ketimbang kemajuan dan kemakmuran yang 

dihasilkan oleh pembangunan. Setiap hari kita prihatin dengan 

balada yang menimpa para petani, mayoritas penghuni desa. 

Para petani di sektor lain (tembakau, jeruk, apel, kakao, 

cengkeh, lada, mangga, dan lain-lain) selalu tidak berdaya bila 

bernegosiasi harga dengan para cukong pemilik modal.  
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D. Karakter Industrialisasi Pedesaan 

 

Pertanian adalah bagian yang  tidak boleh dilupakan 

dalam membangun desa, pertanian harus mendapatkan 

prioritas utama. Kalau benar-benar dibuat industrialisasi di 

pedesaan, industri yang dibangun harus mendukung sektor 

pertanian. Misalnya industri yang memproduksi alat-alat 

pertanian, sarana pengolah hasil pertanian, pupuk, obat-

obatan, dan sebagainya. Industri semacam itulah nantinya 

yang dapat dimanfaatkan masyarakat pedesaan sehingga 

pembangunan secara umum tidak terpisah dari sektor 

pertanian.  

Bila upaya-upaya itu dijalankan dan berjalan dengan 

konsisten sesuai dengan konsep, diharapkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat pedesaan akan segera terwujud. Ini 

ditandai dengan indikator meningkatnya volume produksi, 

harga komoditas di pedesaan, dan terjangkaunya pembelian 

sarana produksi. Pada akhirnya komoditas kebutuhan hidup 

masyarakat pedesaan akan memengaruhi pula gairah 

perekonomian masyarakat desa secara umum.  

Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia saat ini sedang 

dalam tahap awal dari proses industrialisasi. Sehingga tidak 

sepenuhnya ada struktur industri yang jelas. Desa yang secara 

sumber daya, manusia dan alam tersedot secara luar biasa 

oleh pola pembangunan tersebut. Dampaknya bagi desa tidak 

hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik, 

sosial dan budaya. Lebih jauh lagi adalah tata kelola 

pemerintahan dan kelembagaan di desa. Sehingga kajian 

tentang industrialisasi desa sangat erat terkait dengan proses 

demokratisasi di desa, apakah akan mengarah pada sisi 

negatif atau sisi positif.  

Melihat pola pembangunan desa tersebut, ada 

beberapa karakter yang dapat diamati. Pertama, penguatan 

transformasi politik dalam bentuk demokrasi dan otonomi desa 

tampaknya mengalami keterbatasan dan kesulitan jika tidak 
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ditopang oleh basis ekonomi desa yang kuat. Jika demokrasi 

dan otonomi desa tidak mampu menjawab tuntutan 

kesejahteraan sosial-ekonomi maupun pengurangan 

kemiskinan, maka program demokratisasi dan desentralisasi 

secara lambat-laun akan mengalami delegitimasi dan distrust 

di hadapan rakyat desa, dan dalam jangka panjang akan 

semakin mempersulit kedua agenda transformasi politik itu.  

Karena itu industrialisasi desa merupakan alternatif 

untuk menjawab ketegangan antara desentralisasi-

demokratisasi dengan kesejahteraan sosial-ekonomi 

masyarakat desa. Industrialisasi desa merupakan alternatif 

untuk memperkuat program APBDes yang baik (transparan, 

akuntabel, responsif dan partisipatif) maupun Alokasi Dana 

Desa (ADD), memperlancar demokrasi dan otonomi desa, 

memperkuat basis ekonomi bagi otonomi desa, mengurangi 

kemiskinan, menekan laju urbanisasi, serta meningkatkan 

kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat desa.  

Kedua, keberadaan desa hampir tidak lepas dari 

kebijakan pemerintah maupun kaitan (linkage) ekonomi antara 

desa dan kota. Program pembaharuan desa, termasuk 

desentralisasi dan demokratisasi desa, hampir tidak pernah 

menyentuh isu kaitan desa-kota itu. Sejarah telah 

membuktikan bahwa pembangunan ekonomi, termasuk 

industrialisasi desa, selalu bias kota, yang tidak berpihak pada 

desa. Meski kapitalisasi dan industrialisasi masuk ke wilayah 

desa, tetapi hanya menjadikan desa sebagai obyek eksploitasi 

yang hasilnya dibawa dan dinikmati oleh kota. Desa menjadi 

tempat produksi, sementara kota menjadi tempat 

perdagangan, distribusi dan konsumsi.  

Dengan aktivitas seperti itu, ekonomi desa tidak 

memperoleh nilai tambah (value added) yang proporsional 

akibat dari wilayah perkotaan hanya sekadar menjadi pipa 

pemasaran (marketing pipe) dari arus komoditas primer dari 

desa. Dalam konteks demikian, wajar apabila terjadi 

pengurasan sumber daya (backwash effect) oleh kota terhadap 
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desa secara sistematis dan kota hanya mengambil keuntungan 

dari jasa distribusi semata, sehingga seringkali terjadi 

kebocoran wilayah (regional leakages) yang merugikan 

pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, program ketiga IRE 

ini juga akan menyentuh isu ketimpangan desa-kota dalam 

konteks hubungan produksi-distribusi tersebut, seraya 

mendorong perubahan hubungan ekonomi baru yang berpihak 

pada desa. 

Ketiga, industrialisasi desa tentu bukan fenomena 

baru., sebagaimana sudah dipaparkan dalam bagian 

sebelumnya, tata kelola industrialisasi desa telah berjalan lama 

tanpa sentuhan governance reform, melalui demokratisasi 

(partisipasi masyarakat) dan desentralisasi (kewenangan 

desa). Keputusan untuk membuka hadirnya investasi 

(industrialisasi) ke desa merupakan kewenangan pemerintah 

supradesa, sementara desa hanya menjadi wilayah (lokasi) 

proyek industrialisasi.  

Secara kelembagaan desa tidak mempunyai 

kewenangan untuk mengambil keputusan dalam proses awal 

masuknya investasi ke desa, dan masyarakat tidak 

memperoleh ruang partisipasi untuk mengontrol proses 

ekonomi-politik yang sangat elitis itu. Karena tidak adanya 

governance reform dalam tata kelola industrialisasi desa, maka 

yang terjadi kemudian adalah bahwa industrialisasi tidak 

menguntungkan desa, bahkan malah menimbulkan kerugian 

besar bagi desa, meminggirkan dan memiskinkan masyarakat 

desa, dan tidak jarang memunculkan konflik antara masyarakat 

setempat dengan perusahaan (industri). 

E. Tujuan Pembangunan Industrialisasi Pedesaan 

Pertanian adalah merupakan sektor yang sangat 

penting bagi perekonomian suatu negara. Pertanian menjadi 

landasan perekonomian suatu negara, ia menjadi sumber 

pangan dan papan yang bermutu, murah, berkesinambungan 

bagi masyarakat suatu bangsa, sebagai sumber bahan baku 
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bagi industri lainnya, dan sebagai pemasok tenaga kerja bagi 

sektor manufakturing dan sektor jasa perkotaan. 

Sejalan dengan peningkatan pendapatan penduduk 

suatu bangsa, maka kebutuhan produk olahan hasil pertanian 

akan semakin meningkat. Disamping menghasilkan nilai 

tambah yang jauh lebih besar dari produk primernya, 

pengolahan hasil yang meningkat akan menyebabkan 

meningkatnya permintaan terhadap produk on-farm (derived 

demand), baik dari sudut jumlah maupun mutu dan nilai, yang 

pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pendapatan 

petani. 

Industri yang pada umumnya berada dipedesaan atau 

dipinggiran perkotaan (sub-urban) adalah industri yang 

berbasis pertanian, yaitu industri pengolahan hasil-hasil 

pertanian. Oleh karena itu, disamping manfaat seperti yang 

telah disebut  terdahulu, industri yang sebaiknya 

dikembangkan lebih dulu dan segera dipedesaan adalah 

industri yang berbasis pertanian. Alasannya, pertama, bahan 

baku untuk industri ini tersedia dipedesaan dan kedua, tenaga 

kerja dipedesaan tesedia melimpah sesuai dengan tingkat 

kemampuan yang dibutuhkan.  

Harus disadari bahwa tujuan pembagunan industri 

dipedesaan adalah untuk menigkatkan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan melalui upaya peningkatan nilai tambah 

dan daya saing hasil pertanian di pedesaan. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, maka pengembangan 

industrialisasi pedesaan diarahkan untuk: 

1. Mengembangkan kluster industri, yaitu industri pengolahan 

yang terintegrasi dengan sentra produksi bahan baku serta 

sarana penunjangnya. 

2. Mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga 

dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala 

menengah dan besar 

3. Mengembangkan industri pengolahan yang punya daya 

saing tinggi untuk meningkatka ekspor dan memenuhi 
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kebutuhan dalam negeri. 

Agar pengembangan industri menjadi lebih akselaratif, 

terpadu dan berkelajutan maka diperlukan sebuah kerja besar 

yang dikemas dalam gerakan industrialisasi pertanian di 

pedesaan (GERINDA 2020) yang merupakan perwujudan 

terbentuk agribisnis modern yang berkerakyatan dengan 

bertumpu pada high teknology, SDM bermutu tinggi, usaha 

padat modal, unit bisnis yang tangguh dan derajat kompebilitas 

antar sub sistem yang tinggi. 

Secara umum gerinda 2020 akan dicirikan dengan 

tumbuhkan budaya industri di kalangan masyarakat desa 

khususnya pelaku yang berusaha disektor pertanian. Budaya 

industri tersebut tetap dinafasi oleh semangat sosial yang 

tinggi serta memiliki perspektif gender. Gerinda 2020 pada 

intinya memiliki tujuan dan sasaran : 

1. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan dinikmati 

oleh keluarga dalam masyarakat pedesaan. 

2. Meningkatkan kesempatan kerja baik bagi laki-laki 

maupun perempuan dipedesaan yang sekaligus 

mencegah arus urbanisasi. 

3. Meningkatkan pendapatan dan kesehteraan keluarga 

petani melalui penciptaan sumber pendapatan tambahan 

dalam rumah tangga petani. 

4. Merupakan proses pembelajaran bagi perkembangan 

industrialisasi pedesaan yang diawali dengan 

industrialisasi pertanian. 

5. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang 

dimotori oleh industri pengolahan hasil pertanian sebagai 

trigger dan prasyarat pembangunan ekonomi wilayah. 

6. Mendorong pengembangan sektor pertanian on farm 

melalui penyediaan alternatif pasar yaitu industri 

pengolahan di pedesaan sekaligus memanfaatkan secara 

optimal produk utama dan by product hasil pertanian. 

7. Mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan sebagai 

prasyarat ketahanan ekonomi nasional melalui 
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peningkatan daya beli, usaha-usaha produktif dan 

kesempatan kerja. 

8. Menyediakan kesempatan kerja yang sebanyak-

banyaknya bagi angkatan kerja di pedesaan baik laki-laki 

maupun perempuan dalam bidang industri kecil dan rumah 

tangga pegolahan dan pedesaan. 

9. Mendorong berkembangnya “workshop” industri 

penunjang di pedesaan yang menghasilkan alat-alat 

panen, pasca panen  dan alat-alat pengolahan serta 

komponen pendukung lainnya. 

F. Masalah Pengembangan Industri Pedesaan 

Indonesia merupakan negara agraris dimana hampir 

60% penduduknya bermata pencaharian disektor pertanian. 

Potensi pertanian didaerah begitu banyak misalnya, padi, 

jagung, umbi-umbian, kedelai, dll. Potensi tersebut selama ini 

masih belum digarap dengan baik sehingga nilai tambah yang 

diperoleh masih kecil dan umumnya menguntungkan orang 

kota. Nilai tambah komoditi tersebut dapat ditingkatkan melalui 

industrialisasi di pedesaan dengan memanfaatkan teknologi 

dan kekuatan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia 

desa. Peningkatan nilai tambah ini dapat dilaksanakan melalui 

industrialisasi pedesaan berbasiskan pertanian, dan sektor 

pertanian dapat dikatakan sebagai aktor penyanggah ekonomi 

dalam roda perekonomian.  

Industri pedesaan merupakan roda penggerak 

perekonomian pedesaan. Dengan berkembangnya industri 

pedesaan terutama industri pegolahan hasil pertanian 

diharapkan dapat menyerap hasil-hasil pertanian di pedesaan. 

Untuk mengembangkan industri pedesaan tidaklah mudah 

karena adanya berbagai kendala. Kendala yang sering 

dihadapi yakni kendala permodalan, pasar, dan teknologi. 

Teknologi merupakan aspek yang sangat penting dalam 

pengolahan hasi pertanian. Dengan teknologi, maka proses 

pengolahan hasil pertanian dapat dilakukan secara efisien. 
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Dilain sisi dengan asumsi kebutuhan dalam negeri belum 

tercukupi pemerintah melakukan impor besar-besaran 

kebutuhan pokok yang pada akhirnya menyebabkan industri 

dan produk dalam negeri mati ditengah jalan khususnya 

industri yang bergerak disektor pertanian. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan industri pedesaan 

yang mampu menghasilkan produk-produk olahan yang 

mermutu dan memiliki daya saing maka perlu dikembangkan 

pengolahan hasil-hali pertanian yang Good manufacturing 

Prastices (GMP) selain itu untuk menjamin mutu produk yang 

dihasilkan perlu diterapkan Hazards Analysis Critical Control 

Point (HACCP). Dengan diterapkan GMP dan HACCP pada 

industri pengolahan dipedesaan diharapkan dapat 

meningkatkan mutu dan nilai tambah secara optimal sehingga 

dapat memberikan konstribusi yang signifikan pada 

perekonmian pedesaan (Dirjen pengolahan dan pemasaran 

Hasil pertanian, 2005) 

Proses indusrialisasi yang terjadi didesa sangat lambat, 

hal ini terlihat antara lain semakin senjangnya ekonomi desa–

kota. Kondisi tersebut jika tidak diatasi dalam jangka panjang 

akan menimbulkan masalah yang lebih rumit, Misalnya: 

urbanisasi besar-besaran, rusaknya kultur asli bangsa seperti 

gotong royong dan kekeluargaan, kriminalitas semakin 

meningkat serta yang tidak kalah pentingnya semakin 

senjangnya pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat 

pemilik modal akan semakin kaya sementara penduduk miskin 

semakin bertambah. 

Melihat berbagai fenomena yang mungkin terjadi 

tersebut maka diperlukan upaya yang terencana dan terarah 

untuk mengatasinya. Untuk itu industrialisasi pertanian 

pedesaan merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan 

sesegera mungkin. Penerapan teknologi hasil pertanian hanya 

dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, penyebabnya antara 

lain  karena keterbatasan informasi tentang teknologi tersebut 

dan perhatian pemerintah terhadap peningkatan nilai tambah 
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selama ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan upaya 

produksi hasil pertanian. Hal ini berimplikasi pada industri 

pedesaan yang kurang berkembang, disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain: 

a. Faktor Teknis. Dari segi teknis ada beberapa penyebab 

antara lain : 

- Tingkat pengetahuan dan kesadaran petani akan 

pentingnya penerapan teknologi pengolahan hasil 

masih sangat terbatas 

- Kurangnya tenaga yang terampil dalam pengoperasian 

alat-mesin. 

- Belum memadainya infrastruktur seperti jalan sehingga 

menyulitkan petani/kelompok dalam memasarkan 

barangnya 

- Kurangnya tenaga pembina yang terampil dalam 

bidang pengolahan dibanding tenaga pembinaan pada 

kegiatan pra panen 

b. Sosial. Dari segi sosial beberapa hal yang menjadi 

penyebab : 

- Kebiasaan petani mengolah secara tradisional 

menyulitkan dalam penerapan teknologi yang baik dan 

benar 

- Adanya sifat tertutup untuk menerima teknologi baru 

- Terbatasnya akses informasi terhadap teknologi 

pengolahan 

- Rendahnya pendidikan 

c. Ekonomi. Dari segi ekonomi beberapa hal yang menjadi 

penyebab: 

- Daya beli petani terhadap  teknologi pengolahan 

rendah,  

- Harga pengolahan relatif tinggi sehingga kurang efisien 

- Belum tersedianya kredit khusus untuk pengadaan alat 

untuk usaha pengolahan hasil. 
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G. Strategi dan Kebijakan 

Revitalisasi pertanian melalui pengembangan industri di 

pedesaan merupakan pilihan yang strategis untuk 

menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini memungkinkan karena 

adanya kemampuan yang tinggi dari industri dalam 

penyerapan tenaga kerja. Selain itu industri pertanian yang 

berbasis pada masyarakat tingkat menengah dan bawah ini 

mampu menampung banyak tenaga kerja dan menjamin 

perluasan berusaha sehingga akan efektif dalam upaya 

meningkatkan perekonomian pedesaan. 

Mengingat pertanian sebagai pilar utama pembangunan 

pedesaan, maka sangat rasional jika menempatkan 

industrialisasi pedesaan sebagai upaya dalam merevitalisasi 

pertanian. Olehnya itu ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan untuk mendukung pengembangan industrialisasi 

pedesaan dimasa yang akan datang antara lan : 

a. Lingkungan Strategis 

Industrialisasi merupakan pendekatan baru dalam 

pembangunan pertanian dan pedesaan yang diarahkan 

pada perubahan struktur ekonomi pedesaan dalam 

menghadapi berbagai tantangan stategis yang dihadapi 

baik dipasar domestik maupun internasional. Olehnya itu 

kunci strategis yang diprioritaskan adalah  

- Kebutuhan untuk memperkuat basis pertumbuhan 

produktivitas pertanian tidak hanya dibatasi pada 

sejumlah komoditi tertentu 

- Kebutuhan terhadap kebijaksanaan dan kelembagaan 

yang tepat untuk mengakses manfaat globalisasi dan 

liberalisasi ekonomi, sekaligus mengurangi resiko 

kemungkinan munculnya dampak negatif 

- Kebutuhan memperbaiki akses masyarakat pedesaan 

dan kesempatan kerja demi percepatan pertumbuhan 

pendapatan dan pengangguran tingkat kemiskinan. 

- Perubahan yang cepat dari pola konsumsi dan 
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urbanisasi, serta 

- Perubahan politik, termasuk kebijaksanaan 

pembangunan yang berkaitan dengan demokratisasi 

dan desentralisasi. 

b. Penataan kembali industri pedesaan 

Prasyarat berkembangnya industrialisasi pedesaan adalah 

diperlukan adanya suatu proses konsolidasi usaha tani dan 

disertai dengan koordinasi vertikal agribisnis dalam suatu 

alur produk melalui mekanisme non pasar, sehingga 

karakteristik produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin 

dan disesuaikan dengan preferensi konsumen akhir. 

Dengan demikian, setiap usaha agribisnis tidak lag berdiri 

sendiri atau bergabung dalam asosiasi horisontal, tapi 

memadukan diri dengan perusahaan-perusahaan lain yang 

bergerak dalam seluruh bidang usaha yang ada pada satu 

alur produk vertikal (hulu-hilir) dalam suatu kelompok 

usaha. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka hal-hal yang perlu 

mendapat perhatian dalam mendukung pengembangan 

industriaisasi pedesaan berbasis pertanian antara lain : 

1. Aspek Kebijakan 

Disadari bahwa selama ini keberpihakan pada kegiatan 

yang terkait dalam industrialisasi pedesaan berbasis 

pertanian masih tertinggal, dibandingkan dengan 

kegiatan disektor hulu. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

kebijakan yang menyeluruh dalam pembangunan 

agribisnis (hulu-hilir) sehingga nilai tambah sektor 

pertanian dapat dinikmati oleh masyarakat di pedesaan. 

2. Aspek Teknologi 

Pengembangan teknologi dimasa yang akan datang 

diarahkan untuk meningkatkan peran teknologi melalui 

penambahan jumlah alat –mesin yang masih terbatas. 

Dalam penambahan jumlah alat dan mesin tersebut 

perlu memperhatikan jenis alat dan mesin yang secara 

tehnis dan ekonomi layak untuk dikembangkan dan 



Industrialisasi Pedesaan Berbasis Pertanian   |  93 

secara kondisi sosial memungkinkan. Pemerintah 

diharapkan dapat meneyediakan fasilitas kredit dengan 

tingkat suku bunga rendah dengan prasyarat lunak 

3. Aspek Kelembagaan 

Dalam penanganan pasca panen/pengolahan, pelaku 

pasca panen (petani/kelompok tani) dan usaha yang 

bergerak dalam pasca panen, perlu ditata dan diperkuat 

sebagai komponen dari sistem perekonomian 

dipedesaan terutama dibidang teknologi dan manjemen 

usaha agar mereka mampu meraih nilai tambah 

4. Aspek Sumber Daya Manusia 

Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) 

diarahkan untuk peningkatan sikap, pengetahuan, 

keterampilan dan pengembangan kewirausahaan, 

manajemen serta kemampuan perencanaan usaha. 

Peningkataan mutu SDM dapat ditempuh melalui 

pelatihan/kursus, kerjasama dengan lembaga pelatihan 

seperti perguruan tinggi, magang diperusahaan yang 

telah maju. Sedangkan pelatihan dilakukan baik kepada 

petugas maupun para pengelola dan petani. 

5. Aspek Permodalan 

Kelembagaan yang menangani pascapanen/pengolahan 

pada umumnya lemah dalam permodalan. Untuk itu 

perlu diupayakan adanya skim khusus untuk 

pascapanen/pengolahan dengan persyaratan yang 

mudah, suku bunga rendah dan dapat dijangkau oleh 

masyarakat. 

Karena itu kesimpulan sementaranya adalah, bahwa 

pembangunan ekonomi dan industrialisasi desa yang ditopang 

oleh rekayasa politik di atas lebih banyak menciptakan 

ketimpangan, kemiskinan dan marginalisasi sehingga belum 

mengarah pada kesejahteraan dan keadilan di desa. 
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BAB VII MEMBANGUN  

KETAHANAN PANGAN  

  

 

A. Pendahuluan 

 

Persoalan pangan telah menimbulkan “kepanikan” 

masyarakat dunia. Komoditas beras misalnya, per 31 Maret 

2008 (Kompas), harga beras meroket hingga mencapai 745 

dollar AS per ton cost and freight (C&F) di Filipina, sedangkan 

rata-rata harga beras kualitas patah 5 persen juga mencapai 

550 dollar AS per ton free on board (FOB). Kedua harga 

tersebut merupakan rekor harga tertinggi sepanjang sejarah 

perberasan dunia. Penyebab kenaikan harga beras tak lain 

disebabkan karena semakin menipisnya stok beras dunia. 

Ironisnya bukan hanya harga beras dunia saja yang 

meroket. Harga komoditas pangan secara keseluruhan juga 

meningkat tajam, seperti jagung, kedelai, gandum, dan 

sorghum. Kenaikan harga komoditas pangan yang tajam, 

berpadu dengan melemahnya daya beli masyarakat berpotensi 

membawa dunia pada kondisi rawan kerusuhan. Laporan 

pangan PBB pada 17 April 2008 memprediksi kerusuhan 

pangan akan merebak di 40 negara. Bahkan dalam kurun 

waktu sembilan tahun dunia telah mengalami defisit stok 

pangan enam kali, yaitu 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, dan 

2007. Tahun 2008 diprediksi juga akan mengalami defisit stok 

pangan (Kompas, 31 Maret 2008). 

Akibatnya, masing-masing negara berlomba-lomba untuk 

menyelamatkan ketersediaan pangannya. Negara-negara 

eksportir komoditas pangan pun tak tergiur untuk 

memperbesar stok ekspor bahan pangannya menyusul 

kenaikan harga komoditas pangan tersebut. Mereka lebih 

mementingkan ketahanan pangan domestik daripada 

keuntungan sesaat dari ekspor bahan pangan, khususnya 
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beras. China misalnya, sebagai negara berstatus produsen 

beras terbesar di dunia dengan produksi mencapai 129,5 juta 

ton, tidak gegabah untuk menambah stok ekspornya terkait 

dengan melonjaknya harga beras. China lebih berfokus pada 

kecukupan stok pangan domestiknya dengan tidak melakukan 

ekspor karena perkiraan konsumsi domestiknya mencapai 

129,1 juta ton. Sungguh suatu keputusan yang bijaksana.  

Bagimana dengan ketahanan pangan di Indonesia? 

Mampukah Indonesia meraih kembali kejayaan sektor 

pertanian, khususnya komoditas pangan seperti pada era 

1980’an?.   

B. Potret Ketahanan Pangan Indonesia  

 

Masih lekat dalam benak kita julukan Indonesia sebagai 

Negara Agraris. Bagaimana tidak, Indonesia dikenal dengan 

tanahnya yang subur dan kaya akan keanekaragaman hayati. 

Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan banyaknya 

penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian. 

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak 

menyerap tenaga kerja selama tiga tahun terakhir. Tercatat 

bahwa pada tahun 2005 (November), sektor pertanian mampu 

menyerap 43,97% tenaga kerja. Pada tahun 2006 (Agustus) 

terjadi penurunan yaitu hanya menyerap 42,05% tenaga kerja. 

Dan pada tahun 2007, kembali meningkat sebesar 43,66% 

tenaga kerja atau sebesar 42,6 juta jiwa. Bahkan pada era 

tahun 1980’an, Indonesia pernah mencapai swasembada 

untuk beberapa komoditas pangan, diantaranya beras dan 

kedelai.  

Namun saat ini Indonesia justru menjadi negara 

pengimpor komoditas pangan. Lebih tepatnya, Negara agraris 

dengan impor pertanian, khususnya komoditas pangan 

terbesar. Seperti terlihat dalam tabel 7.1, jenis komoditas 

bahan pangan yang diimpor Indonesia antara lain beras, 

gandum, gula, dan sayur mayur. Di antara keempat jenis 

komoditas pangan tersebut, Indonesia sangat royal dalam 
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membelanjakan komoditas gandum dan hasil olahan gandum 

sebesar 1.194,6 juta dollar AS pada tahun 2002 dan 2.064,8 

juta dollar AS pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 

72,84%. Tingginya permintaan gandum domestik disebabkan 

karena gandum merupakan bahan baku untuk industri tepung 

dan mie instan.  

Tabel 7.1. 

Perkembangan Jumlah Impor Bahan Pangan Indonesia 

Tahun 2002-2007 (Dalam Juta US $) 

Jenis Komoditas 

Pangan 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Beras1 342.5 291.4 61.8 51.6 - - 

Gandum dan Olahan 

Gandum2 
1194.6 1151.6 1204.97 1059.6 1437.3 2064.8 

Gula, Olahan Gula  

dan Madu2 
245 377.8 324.87 657.02 698.7 679.8 

Buah-buahan dan  

Sayur-sayuran2 
340 315.5 365.88 391.81 586.9 744.9 

Sumber:  1)  Angka dikutip dari Badan Pusat Statistik 

dalam Publikasi Indikator Sosial Ekonomi 

2007 
2) Angka dikutip Departemen Perindustrian 

dalam Publikasi Impor Non Migas Utama 

Menurut Komoditi (SITC 2 Digit) 

Peningkatan belanja yang fantastis justru terjadi pada 

komoditas gula, olahan gula, dan madu. Pada tahun 2002, 

belanja gula Indonesia mencapai 245 juta dollar AS dan 679,8 

juta dollar AS pada tahun 2007. Dengan demikian, konsumsi 

gula impor Indonesia meningkat sebesar 177,46% dari tahun 

2002. Nilai impor inilah yang pada akhirnya menghantarkan 

Indonesia sebagai negara pengimpor gula no 2 dunia. 
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Posisi senada juga terjadi pada komoditas beras. Pada 

tahun 2002, belanja beras Indonesia mencapai angka 342,5 

juta dollar AS. Namun pada tahun-tahun selanjutnya, belanja 

beras cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kendatipun 

demikian, pada tahun 2004 Indonesia sempat menyabet gelar 

sebagai negara pengimpor beras terbesar dunia. Ironisnya, 

untuk komoditas pencuci mulut dan sayur mayur pun Indonesia 

juga mengimpor. Pada tahun 2002, impor komoditas sayur-

mayur dan buah-buahan mencapai 340 juta dollar AS dan 

meningkat menjadi 744,9 juta dollar AS pada tahun 2007.  

Pada akhirnya, berbagai kondisi komoditas pangan 

tersebut telah berhasil menghantarkan Indonesia menjadi 

nominator dalam laporan FAO pada bulan Februari 2008 

sebagai salah satu dari 9 Negara Asia dan 36 negara di dunia 

yang mengalami krisis pangan.  

Di antara berbagai komoditas pangan tersebut, beras 

merupakan komoditas pangan terpenting bagi masyarakat 

Indonesia. Sebab, beras merupakan bahan pangan pokok 

yang dikonsumsi hampir seluruh rakyat Indonesia. Komoditas 

beras sendiri, memenuhi sekitar 45% dari total food intake atau 

sekitar 80% sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi 

masyarakat. Dengan demikian, membahas masalah pangan 

dan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari komoditas 

beras. Oleh karenanya pembahasan dalam tulisan ini 

difokuskan pada komoditas beras. 

C. Faktor Penyebab Melemahnya Ketahanan Pangan 

Indonesia 

 

Permasalahan pangan dan ketahanan pangan dapat 

dipandang dari dua sisi, yaitu sisi demand dan supply. Hal ini 

dikarenakan, ketika kedua sisi tersebut digabungkan maka 

akan membentuk suatu neraca pangan yang dapat 

menggambarkan situasi pangan, yaitu apakah surplus atau 

defisit. Sebagaimana disebutkan di atas, komoditas pangan 

yang dimaksud adalah komoditas beras. Oleh karenanya, 
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demand dan supply yang dimaksud adalah demand dan supply 

beras.  

 

D. Sisi Demand Komoditas Beras 

 

Sisi demand atau permintaan berkaitan dengan 

kebutuhan komoditas beras yang tercermin dalam tingkat 

konsumsi masyarakat atas beras. Bagi masyarakat Indonesia, 

beras merupakan kebutuhan pokok utama dan memenuhi 

sekitar 45% dari total food intake atau sekitar 80% sumber 

karbohidrat utama dalam pola konsumsi masyarakat. Bahkan, 

karena begitu melekatnya identitas beras sebagai bahan 

pangan pokok masyarakat Indonesia, banyak diantaranya yang 

berpendapat bahwa mereka belum makan jika belum 

mengkonsumsi nasi. Akibatnya permintaan atas beras 

domestik akan terus meningkat seiring dengan semakin 

bertambahnya jumlah penduduk Indonesia.  

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 oleh BPS 

menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 

203,46 juta jiwa. Sedangkan konsumsi beras domestik per 

kapita per tahun ditetapkan sebesar 139,15 kg yang mencakup 

konsumsi langsung, penggunaan pangan olahan, industri dan 

pakan. Tahun 2006 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 

mencapai + 222,19 juta jiwa. Dengan menggunakan asumsi 

per kapita per tahun membutuhkan 139,15 kg beras, maka 

pada tahun ini Indonesia membutuhkan sedikitnya 32 juta ton 

beras. 

Ke depan, jika laju pertumbuhan penduduk tidak dapat 

dikendalikan, maka kebutuhan atas komoditas beras akan 

semakin meningkat. Sebagaimana terlihat pada tabel 7.2, laju 

pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 hingga 2010 

diperkirakan mencapai 1,3%. Dengan penentuan kebutuhan 

beras per kapita per tahun sebesar 139,15kg, maka proyeksi 

kebutuhan beras mencapai 32,49 juta ton per tahun. 

Sedangkan pada tahun 2011 – 2015, dengan penentuan 
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kebutuhan beras per kapita per tahun yang sama, kebutuhan 

beras mencapai 34,45 juta ton. Sedangkan pada tahun 2030, 

dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,92% maka 

dibutuhkan beras sebesar 59 juta ton. Situasi ini tidak akan 

menjadi masalah jika produksi beras dalam negeri mampu 

menyediakannya. Akan tetapi jika sebaliknya, maka 

ketergantungan terhadap beras impor akan semakin besar. 

 

Tabel 7.2. 

Perkiraan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Beras 

Indonesia 

Tahun 

Perkiraan 

Pertumbuhan Penduduk  

 

Kebutuhan Beras 

2005 - 2010 1,30%  32,49 juta ton 

2011 - 2015 1,18%  34,45 juta ton 

2030 0,92%  59 juta ton 

   Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan SDM–

DEPKOMINFO,  2007, data diolah. 

Akan tetapi, jika dilakukan pemisahan data yang 

dikhususkan pada kebutuhan beras untuk rumah tangga maka 

diperoleh hasil yang berbeda. Menurut data BPS yang 

terangkum dalam Indikator Ekonomi tahun 1993 hingga 2005 

sebagaimana terlihat pada tabel 7.3, pada tahun 1993, volume 

rata-rata konsumsi beras per kapita rumah tangga dalam 

seminggu mencapai 2,233 kg. Secara umum, terjadi 

penurunan konsumsi rata-rata per kapita beras rumah tangga 

(dalam mingguan). Bahkan pada tahun 2005, volume rata-rata 

konsumsi beras per kapita rumah tangga dalam seminggu 

hanya mencapai 1,844 kg. 
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Tabel 7.3. 

Konsumsi Rata-Rata per Kapita Beras Rumah Tangga 

Tahun 
Volume Konsumsi Mingguan 

(Kg) 
 Pertumbuhan 

1993 2.233  -1.33 

1996 2.138  -4.25 

1999 1.991  -6.88 

2002 1.924  -3.37 

2003 1.930  0.31 

2004 1.899  -1.61 

2005 1.844  -2.90 

           Sumber: Angka dikutip dari Sastrotaruno dan Maksum, 

2002. 

Semakin rendahnya tingkat konsumsi rata-rata per kapita 

beras rumah tangga sebagaimana tergambarkan pada tabel 

7.4 tersebut di atas, mengindikasikan semakin rendahnya daya 

beli masyarakat atas komoditas beras. Kenyataan ini semakin 

dipertegas dengan fenomena-fenomena memilukan yang 

akhir-akhir ini sangat mudah dijumpai di kalangan masyarakat, 

di antaranya meluasnya wabah kelaparan, busung lapar dan 

semakin banyaknya masyarakat yang mengkonversi pola 

konsumsinya dari beras ke nasi aking dan berbagai bahan 

pangan inferior lainnya. Pada akhirnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat pun semakin rendah. 

Melemahnya daya beli masyarakat atas komoditas beras 

dipicu oleh melambungnya harga komoditas beras itu sendiri. 

Ketergantungan Indonesia pada beras impor disinyalir turut 

ambil bagian dalam melambungkan harga beras domestik. 

Semakin Indonesia tergantung pada beras impor semakin 

rentan harga beras domestik terhadap fluktuasi harga beras 

dunia. Dengan kata lain, jika harga beras dunia meroket maka 

mau tak mau harga beras domestik pun juga ikut meroket. 

Semakin tinggi permintaan beras ditambah harganya 

yang selangit dan dipadu dengan rendahnya daya beli 
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masyarakat akan semakin mendekatkan Indonesia pada 

kemungkinan terjadinya kerusuhan pangan. Dengan demikian, 

dari sisi demand, permasalahan pangan di Indonesia tidak 

hanya berhenti pada tingginya kebutuhan atas komoditas 

beras, melainkan telah berpadu dengan rendahnya daya beli 

masyarakat. 

E. Sisi Supply Komoditas Beras 

 

Sisi supply atau penawaran berkaitan dengan 

ketersediaan komoditas beras  baik produksi dalam negeri 

maupun perdagangan beras (ekspor – impor). Pada tahun 

2008, produksi gabah kering giling (GKG) diprediksi akan 

mencapai 58,27 juta ton atau setara dengan 34 juta ton beras. 

Padahal konsumsi diperkirakan hanya mencapai 32 juta ton 

beras. Jika angka ramalan BPS dapat dipercaya dan akurat 

maka pada tahun ini Indonesia akan mengalami surplus beras 

sebesar 2 juta ton, sehingga tahun ini Indonesia tidak perlu 

melakukan impor beras lagi.  

Andaikata ramalan BPS tersebut benar, bukan berarti 

permasalahan pangan Indonesia terselesaikan dan ketahanan 

pangan tercapai. Dalam jangka panjang, permasalahan 

pangan dan ketahanan pangan masih terus menghantui 

perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang 

sejahtera, adil dan makmur. Hal ini terkait dengan kinerja 

sektor pertanian yang belum memuaskan.  
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Tabel 7.4. 

Kinerja Sektor Pertanian (persen per tahun) 

Tahapan 

Kinerja 
Pangan Perkebunan Peternakan Perikanan 

Pertanian 

Agregat 

Revolusi 1945-

1965 

2,38 1,90 - - 2,40 

Konsolidasi 

1967-1978 

3,58 4,53 2,02 3,44 3,39 

Tumbuh tinggi 

1978-1986 

4,95 5,85 6,99 5,15 5,72 

Dekonstruksi 

1986-1997 

1,90 6,23 5,78 5,36 3,38 

Krisis ekonomi 

1997-2001 

1,62 1,29 -1,92 5,45 1,57 

Desentralisasi 

2001-2004 

2,81 5,85 5,19 4,59 3,83 

Sumber:  Kalkulasi Bustanul Arifin,  Dikutip  dari Yustika,  

2007 hlm. 196.  

 

Kinerja sektor pertanian Indonesia oleh Bustanul Arifin 

diklasifikasikan dalam 6 tahapan kinerja (lihat tabel 7.4). 

Puncak kinerja sektor pertanian terjadi pada era 1978-1986 

atau tahapan tumbuh tinggi dengan 2,40% per tahun, dimana 

pada era ini pula Indonesia mencapai swasembada pangan 

untuk komoditas beras dan kedelai. Namun setelah era tumbuh 

tinggi tersebut, kinerja pertanian Indonesia terus menurun dan 

mencapai kinerja terburuknya pada tahun 1997-2001 yang 

hanya mencapai 1,57% per tahun. Kinerja sektor pertanian 

kembali membaik setelah Indonesia melakukan perubahan 

dalam sistem kepemerintahaannya melalui desentralisasi dan 

otonomi daerah tahun 2001. 

Khusus pada subsektor pangan juga mengalami pasang 

surut pertumbuhan kinerja yang menyerupai dengan sektor 

pertanian secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan 

subsektor yang lain dalam sektor pertanian, subsektor pangan 
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merupakan subsektor pertanian dengan kinerja terendah 

selama 6 tahapan kinerja. Menurut Prabowo (2002), terdapat 

dua masalah yang memperlambat kinerja subsektor pangan, 

khususnya beras yaitu konversi lahan padi dan lambatnya 

pertumbuhan produktivitas. 

Pertama, permasalahan konversi lahan padi. Konversi 

lahan padi terkait dengan pengalihan fungsi lahan yang semula 

digunakan untuk menanam padi beralih fungsi ke sektor lain, 

seperti industri, pemukiman, proyek-proyek infrastruktur, dan 

lain-lain. Dalam hal ini termasuk pula konversi lahan padi ke 

nonpadi, misal holtikultura.  

Tabel 7.5. 

Konversi, Penambahan dan Keseimbangan Lahan Padi di 

Indonesia 

Periode 1981-1999 dan 1999-2002 

Periode/Wilayah 
Area Padi (Ha) 

Konversi  Penambahan Keseimbangan 

1981 - 1999 1     

Jawa 1.002.055  518.224 -483.831 

Luar Jawa 625.459  2.702.939 +2.077.480 

Indonesia 1.627.514  3.221.163 +1.539.649 

Indonesia (Ha/tahun) 90.417  178.954 +88.536 

1999 – 2002 2     

Jawa 167.150  18.024 -107.482 

Luar Jawa 396.009  121.278 -274.732 

Indonesia 563.159  139.302 -423.857 

Indonesia (Ha/tahun) 187.720  46.434 -141.286 

Note: Total lahan padi tahun 2002 adalah 7,80 juta hektar 

Sumber:   1) Diadopsi dari Irawan et.al (2001) 
2) Diadopsi dari Sutomo (2004) 

 

Sebagaimana terlihat pada tabel 7.5, pasca tahun 1999, 

permasalahan konversi lahan kian memprihatinkan. Dalam 

kurun waktu 1981-1999, kendatipun terjadi konversi lahan 

sebesar 1,63 juta hektar atau sekitar 90,4 ribu hektar per 

tahun, namun penambahan lahan padi yang terjadi dalam 
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kurun waktu yang sama melebihi luas lahan yang terkonversi, 

yaitu 178,95 ribu hektar per tahun, sehingga terjadi surplus 

lahan sebesar 88,54 ribu hektar per tahun. Sedangkan pasca 

tahun 1999, dalam kurun waktu 1999-2002 terjadi konversi 

lahan yang relatif tinggi yaitu sebesar 563,16 ribu hektar lahan 

padi terkonversi. Sedangkan upaya penambahannya hanya 

mencapai 139,3 ribu hektar. Dengan demikian, setiap tahunnya 

terjadi pengurangan lahan sebesar 187,7 ribu hektar, artinya 

setiap tahun lahan padi beralih fungsi untuk pemukiman, jalan, 

industri atau kepentingan lain sebesar 187,72 ribu hektar.  

Celakanya, lahan padi yang terkonversi justru berada 

pada sentra-sentra produksi pangan, khususnya beras. Bali 

misalnya, pada tahun 1997 lahan padi masih seluas 87.850 

hektar, tetapi kini telah berkurang hingga tersisa 82.095 hektar. 

Bahkan jumlah unit irigasi khas Bali, yaitu subak juga merosot 

tajam. Jika pada tahun 1997 masih terdapat 3.000 unit, maka 

pada tahun 2007 hanya tersisa 1.612 unit (Suman, dikutip dari 

Surya, 9 April 2008).  

Maraknya lahan padi yang terkonversi disebabkan oleh 

beberapa hal, seperti: lemahnya sinergi kebijakan pemerintah 

pusat dan daerah dan rendahnya pendapatan dari subsektor 

pangan. Kealphaan sinergi antara pemerintah pusat dan 

daerah memuncak sejak diberlakukannya otonomi daerah. Di 

satu pihak, pemerintah pusat telah berupaya melalui 

persetujuan legislatif untuk mengatur peruntukan lahan melalui 

perda. Di lain pihak, pelaksanaan otonomi daerah telah 

mendorong pemerintah daerah untuk berupaya maksimal 

menarik investor ke daerahnya. Kendatipun telah ditetapkan 

melalui perda, konversi lahan kerap kali melanggar aturan 

yang telah ditetapkan, terlebih lagi jika proyek-proyek yang 

diajukan secara ekonomis menjanjikan. Konversi lahan pun 

kian diperparah dengan sekelompok pemilik lahan yang 

mengkonversi lahannya karena tergiur dengan sejumlah uang 

yang ditawarkan oleh pialang tanah. Terlebih lagi jika hasil 
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panennya dari tahun ke tahun sering kali tidak mampu 

mencukupi kebutuhan.  

Kedua, masalah lambatnya pertumbuhan produktivitas 

padi. Tanaman padi di Indonesia diproduksi dengan 

menggunakan dua jenis lahan, yaitu lahan basah atau sawah 

dan lahan kering atau ladang. Jika pada awal Repelita I (1970) 

produktivitas padi mencapai 2,90 ton per hektar gabah kering 

giling (GKG), dan 20 tahun berikutnya (1990) produktivitasnya 

mencapai 4,30 ton per hektar GKG atau meningkat 48,30% 

(lihat tabel 7.6). Sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya 

pertumbuhan produktivitas semakin lambat. Pada tahun 2000 

(10 tahun berikutnya) produktivitas hanya mencapai 4,40 ton 

per hektar GKG atau meningkat 2,30%.  

Tabel 7.6. 

Perkembangan Produktivitas Padi Menurut Jenis Lahan 

Tahun 1970 - 2000 

Tahun 
Produktivitas* 

Padi Sawah  Padi Ladang  Total 

1970 3.22  1.46  2.90 

1975 3.72  1.67  3.44 

1980 3.58  1.40  3.29 

1985 4.23  1.75  3.94 

1990 4.57  2.09  4.30 

1995 4.64  2.16  4.35 

2000 4.63  2.29  4.40 

Sumber: Dikutip dari Sastrotaruno dan Maksum (2002); 

data diolah 

Keterangan: *) Produktivitas dihitung dalam ton per 

hektar gabah kering giling (GKG)  

Sedangkan dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan 

produktivitas padi semakin menyedihkan. Sebagaimana terlihat 

pada tabel 7.7, tahun 2006, produktivitas mencapai 4,61 ton 

per hektar beras atau meningkat sebesar 1,64% dari tahun 

2004 yang produktivitasnya mencapai 4,54 ton per hektar.  
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Tabel 7.7. 

Perkembangan Produktivitas Padi Menurut Jenis 

Lahan 

Tahun 2004- 2006 

Tahun 
Produktivitas*  

Padi Sawah Padi Ladang  Total 

2004 4.74 2.56  4.54 

2005 4.78 2.56  4.57 

2006 4.81 2.61  4.61 

Sumber: Publikasi Indikator Sosial Ekonomi 2007, BPS; 

data diolah 

Keterangan: *) Produktivitas dihitung dalam ton per 

hektar beras 

Jika angka produktivitas (tabel 7.6 dan 7.7) dibandingkan 

dengan luas lahan padi yang terkonversi, maka terdapat 

keterkaitan antara luas lahan dengan produktivitas. Selama 

periode 1970-2000, meningkatnya pertumbuhan produktivitas 

padi seiring dengan semakin bertambahnya luas area panen. 

Sedangkan pasca tahun 2000, meningkatnya alih fungsi lahan 

memperlambat pertumbuhan produktivitas padi. Dengan 

demikian, pertumbuhan produktivitas padi di Indonesia lebih 

disebabkan karena penambahan luas area panen bukan 

karena semakin efektif dan efisiennya produksi padi.  

Identiknya pertumbuhan produktivitas dengan upaya 

perluasan area panen disebabkan oleh kurang kondusifnya 

kondisi sektor pertanian, khususnya subsektor pangan. Secara 

umum, kondisi subsektor pangan khususnya komoditas beras 

sangat memprihatinkan yang tercermin dari berbagai kondisi, 

diantaranya; (1) rendahnya sumber daya manusia; (2) 

lemahnya akses pelaku subsektor pangan terhadap sumber-

sumber ekonomi; (3) kurang keberpihakan kebijakan 

pemerintah; (4) rendahnya nilai tukar produk pangan.  

Pertama, rendahnya sumber daya manusia. Pada tahun 

2003 (BPS), jumlah petani mencapai 26,7 juta jiwa, dimana 
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75% diantaranya berusia diatas 50 tahun dan 50% diantaranya 

berpendidikan SD. Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin 

mencapai 37,17 juta jiwa atau sekitar 16,58% dari total 

penduduk Indonesia, dan 58% diantaranya merupakan petani. 

Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan usia yang tidak 

lagi muda tak heran jika pertumbuhan produktivitas padi sangat 

rendah. 

Kedua, lemahnya akses pelaku subsektor pangan 

terhadap sumber-sumber ekonomi. Pada tahun 1983, jumlah 

petani gurem mencapai 9,53 juta. Sepuluh tahun kemudian 

(1993) jumlah rumah tangga petani gurem meningkat menjadi 

10,94 juta, dimana 74% diantaranya berada di Pulau Jawa. 

Dengan demikian dalam jangka sepuluh tahun (1983-1993) 

terdapat penambahan 1,41 juta petani gurem. 

Namun dalam sepuluh tahun terakhir (1993-2003) terjadi 

penambahan jumlah petani gurem yang sangat drastis yaitu 

sebesar 2,31 juta. Dengan demikian di tahun 2003 terdapat 

13,25 juta petani gurem atau 53,28% dari total rumah tangga 

petani yang  mencapai 24,87 juta rumah tangga.  

Selain itu, akses penguasaan lahan oleh petani pun 

semakin mengecil. Pada tahun 1993, rata-rata penguasaan 

lahan pertanian per KK petani adalah 0.83 hektar atau 

berkurang sekitar 0,10 hektar dari tahun 1983 yang mencapai 

rata-rata 0,93 hektar per KK petani. Di Pulau Jawa penurunan 

penguasahaan lahan terjadi dari 0,58 hektar (1983) menjadi 

0,47 hektar (1993), dan pada tahun 2003 diperkirakan 0,3 Ha. 

Sedangkan di luar Pulau Jawa menurun dari 1,38 hektar 

(1983) menjadi 1,19 hektar (1993).  

Tabel 7.8. 

Struktur Penguasaan Tanah Pertanian di Indonesia (1993) 

No  

   

Kelompok Luasan  

Penguasaan (Ha)  

Rumah Tangga Petani  

%    % Luas Tanah Yang Dikuasai  

1  Tunakisma dan  petani 

kurang 0,1 

43   
13 
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2  0,1 - 0,49  27   18 

3  0,5 - 0,99  14    

4  >1,0  16   69 

Sumber : Sensus Pertanian Indonesia, Tahun 1993  

 

Ironisnya menurut sensus pertanian tahun 1993, hanya 

16% rumah tangga petani yang memiliki lahan di atas 1 hektar 

dan menguasai 69% luas tanah pertanian. Sebagian besar 

rumah tangga petani (43%) merupakan kelompok tunakisma 

atau petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,1 ha. 

Kedua hal ini, yaitu menyempitnya lahan pengusahaan 

petani dan meningkatnya jumlah petani gurem, merupakan 

bentuk lemahnya akses pelaku sektor pertanian. Ke depan, 

kedua hal tersebut akan menjadi hambatan besar bagi upaya 

untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 

Ketiga, kurang keberpihakan pemerintah terhadap 

kemajuan sektor pertanian. Ketika permasalahan pangan mulai 

mendera dan ditandai dengan meningkatnya harga komoditas 

pangan, pemerintah selalu berupaya menstabilkannya dengan 

menggunakan pendekatan komoditas, yaitu menambah supply 

bahan pangan dalam bentuk subsidi. Celakanya lagi, ketika 

persediaan dalam negeri terbatas dengan begitu mudahnya 

diatasi dengan menerapkan kebijakan impor. Padahal 

kebijakan impor yang berlangsung lama dan tidak terkendali 

justru merugikan petani domestik.  

Petani pun semakin merana ketiga harga sarana 

produksi kian melejit akibat sistem pendistribusian yang kurang 

berpihak pada petani. Pupuk misalnya, jika pada era 1980’an 

distribusi pupuk dilakukan melalui KUD, kini pupuk 

didistribusikan oleh distributor swasta. Oleh karenanya, tak 

heran jika akhir-akhir ini pupuk subsidi seolah-olah raib dari 

peredaran, bahkan tak jarang pula ditemukan kasus 

pengoplosan pupuk bersubsidi. Pada akhirnya, kurang 

keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian ini semakin 

melengkapi rendahnya produktivitas pertanian.  
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Keempat, rendahnya nilai tukar produk pertanian. Nilai 

tukar pertanian dibandingkan dengan nilai tukar industri lainnya 

tergolong rendah. Pada tahun 1997, seorang pekerja sektor 

pertanian hanya mampu menghasilkan output senilai Rp 1,7 

juta selama satu tahun, dan di tahun yang sama seorang 

pekerja di sektor industri dapat menghasilkan Rp 9,5 juta. Akan 

tetapi pada tahun 2005, pekerja sektor pertanian hanya 

menghasilkan Rp 6,1 juta per tahun, sedangkan pekerja di 

sektor industri menghasilkan 41,1 juta (BPS, 2006). Kondisi 

inilah yang semakin menyurutkan semangat petani dalam 

berusaha tani. 

F. Strategi Memperkuat Ketahanan Pangan  

 

Dengan memahami kondisi supply dan demand 

komoditas pangan, khususnya beras semakin mempertegas 

bahwa permasalahan pangan yang mendera Negara Agraris 

ini sangat kompleks. Pada sisi demand, permasalahan pangan 

bukan hanya pada tingginya permintaan beras, akan tetapi 

juga disertai dengan lemahnya daya beli masyarakat. 

Sedangkan pada sisi supply, permasalahan utamanya terletak 

pada rendahnya kinerja subsektor pangan yang antara lain 

disebabkan oleh: 

a. semakin meluasnya konversi lahan pertanian 

b. semakin rendahnya produktivitas pertanian, yang antara 

lain disebabkan oleh; (1) rendahnya sumber daya manusia; 

(2) lemahnya akses pelaku subsektor pangan terhadap 

sumber-sumber ekonomi; (3) kurang keberpihakan 

kebijakan pemerintah; (4) rendahnya nilai tukar produk 

pangan.  

Berdasarkan pemetaan permasalahan tersebut di atas, 

upaya untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia tidak 

dapat terselesaikan dengan selalu mengandalkan pada upaya-

upaya yang bersifat jangka pendek, seperti kebijakan yang 

berorientasi komoditas maupun kebijakan impor yang selama 

ini menjadi senjata andalan pemerintah dalam mengatasi 
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permasalahan pangan domestik. Melainkan harus berorientasi 

jangka panjang dengan membenahi kelembagaan sektor 

pertanian itu sendiri yang melibatkan seluruh pelaku sektor 

pertanian mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

petani dan masyarakat luas. 

Langkah awal yang harus dilakukan adalah penentuan 

arah pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor 

pangan dengan jelas. Pada level negara diperlukan adanya 

kemauan politik pertanian yang kuat, yaitu terkait dengan 

kebijakan-kebijakan yang sangat mendasar di bidang pertanian 

sebagai acuan pembangunan sektor pertanian bagi pelaku 

sektor pertanian yang lain. 

Adapun upaya-upaya yang harus ditempuh antara lain: 

1. Sisi Demand 

a. Mengubah pola konsumsi masyarakat melalui 

diversifikasi bahan pangan, antara lain dengan 

menggalakkan pola konsumsi bahan pangan selain 

beras. 

b. Meninggalkan kebijakan dengan pendekatan komoditas 

yang hanya bersifat sementara dan menggantinya 

dengan kebijakan yang mampu meningkatkan daya beli 

masyarakat. 

c. Menggalakkan cinta produk dalam negeri dengan 

mengkonsumsi produk-produk pertanian dari petani 

Indonesia. 

2. Sisi Supply 

a. Mengendalikan praktek konversi lahan, bukan hanya 

seruan melainkan dengan penetapan peraturan baik 

dalam tingkat nasional dan daerah. 

b. Perluasan area lahan pertanian dengan melakukan 

revolusi hijau guna menggantikan area lahan yang 

terkonversi 

c. Peningkatan skala usaha petani dengan mempermudah 

akses petani terhadap sumber-sumber ekonomi melalui 
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penambahan alokasi dana APBN untuk sektor 

pertanian  

d. Menetapkan kebijakan yang dapat membuat harga 

produk pertanian di dalam negeri cukup baik, antara 

lain melalui tarif bea masuk sehingga diperoleh 

rangsangan untuk peningkatan produksi.  

e. Mengaktifkan kembali peran bulog guna mengendalikan 

persediaan beras domestik. 

 

G. Penutup 

Mandiri dalam bidang pangan berarti mampu 

memproduksi sendiri produk-produk pangan yang dibutuhkan 

dengan dukungan unsur-unsur pendukung seperti, benih, 

pupuk, obat-obatan dan lain-lain yang disediakan sendiri. 

Kemandirian di bidang pangan harus dimaknai lebih dari 

sekedar swasembada yang dapat didukung oleh unsur 

pendukung import seperti yang telah pernah dicapai pada 

tahun 1984, akan tetapi harus didukung dengan unsur 

pendukung seperti traktor, pupuk, benih, obat-obatan buatan 

Indonesia sendiri. Dengan demikian target utamanya adalah 

menjadi negara exportir pangan. Oleh karenanya dibutuhkan 

upaya yang terencana dan terarah yang melibatkan seluruh 

pelaku dalam sektor pertanian Indonesia. Kebijakan dan 

program-program yang dijalankan pun harus berorientasi pada 

peningkatan kesejahteraan petani.  
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BAB VIII       MEMBANGUN UKM MEMBANGUN  

      EKONOMI RAKYAT 

 

 

 

A. Pendahuluan 

"Ambruknya" ekonomi Indonesia yang selama lebih dari 

tiga dasawarsa selalu dibanggakan oleh pemerintah, memaksa 

berbagai pihak meneliti kembali struktur perekonomian 

Indonesia. Berbagai kajian yang dilakukan berhasil 

menemukenali satu faktor kunci yang menyebabkan 

keambrukan ekonomi Indonesia yaitu ketergantungan ekonomi 

Indonesia pada sekelompok kecil usaha dan konglomerat yang 

ternyata tidak memiliki struktur internal yang sehat. 

Ketergantungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari 

kebijakan ekonomi neoliberal yang mengedepankan 

pertumbuhan dengan asumsi apabila pertumbuhan tinggi 

dengan sendirinya akan membuka banyak lapangan kerja, dan 

karena banyak lapangan kerja maka kemiskinan akan 

berkurang. Kebijakan ekonomi tersebut ternyata menghasilkan 

struktur ekonomi yang tidak seimbang. 

Kebijakan ekonomi indonesia ke depan harus didesain 

ke arah pengembangan wirausaha baru dan penguatan sektor 

usaha kecil menengah (UKM), khususnya dalam bentuk UKM 

sehingga jumlah pengangguran dan angka kemiskinan bisa 

lebih ditekan. Untuk itu, penting kiranya bila pemerintah 

mendesain program yang jelas dan tepat sasaran. Sebagai 

langkah awal, pemerintah perlu melakukan promosi untuk 

mengarahkan masyarakat bahwa wiraswasta itu mempunyai 

kedudukan sama mulianya dengan menjadi pegawai 

pemerintah ataupun TNI. 

Setelah masyarakat termotivasi, baru dilakukan 

berbagai pelatihan, terutama pelatihan pemasaran, bagaimana 

UKM bisa mengakses pasar internasional. Pada tahun 2003 
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perekonomian nasional kita tumbuh 4,1 persen. Yang 

mengagumkan, sekitar 2,3 persen pertumbuhan itu 

disumbangkan oleh aktivitas usaha di sektor kecil dan 

menengah. 

Tidaklah mengherankan kalau UKM disebut sebagai 

tulang punggung perekonomian Indonesia. Boleh dikatakan, 

membangun UKM adalah identik dengan membangun 

Indonesia. Karena, ada sekitar 80 juta orang Indonesia yang 

bekerja di sektor ini. Dengan kata lain, membangun UKM sama 

dengan membangun sumber penghidupan yang saat ini 

dinikmati oleh 80 juta lebih orang Indonesia. Katakanlah satu 

UKM mempekerjakan lima orang, maka 20 juta UKM akan 

menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja. Hal itu tidak bisa 

dilakukan perusahaan besar. 

Untuk itu, Pembangunan dan pengembangan usaha 

kecil dan menengah (UKM) perlu memiliki target yang jelas dan 

didukung oleh strategi kebijakan industrial yang terintegrasi 

guna memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, 

pemerintah perlu membangun UKM yang tangguh di era pasar 

bebas, khususnya pasar bebas ASEAN, pemerintah harus 

mempunyai fokus mengenai arah pembangunan ekonomi 

nasional yang didukung oleh strategi industri yang merangsang 

berkembangnya UKM. Strategi kebijakan industrial yang pro-

UKM haruslah pada waktu yang bersamaan pro-bisnis dan pro-

pasar, yaitu melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif 

dan menciptakan kemitraan antara pemerintah dan swasta. 

Olehnya itu, ada dua strategi kebijakan yang bisa 

ditempuh bangsa kita, yaitu menciptakan iklim investasi yang 

kondusif dan menciptakan kemitraan antara pemerintah dan 

pihak swasta. Iklim investasi yang kondusif sangat penting 

karena tanpanya, pembangunan ekonomi kita akan sulit 

berjalan. Inilah salah satu alasan kenapa kita harus 

menciptakan iklim yang baik untuk mendorong masuknya 

investasi itu. Yang kedua, berhubungan erat dengan yang 

pertama. Pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa 
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dilakukan hanya dengan mengandalkan pemerintah saja 

melainkan pemerintah harus menjalin kemitraan dengan pihak 

swasta. Di zaman modern ini, ketika ilmu pengetahuan telah 

berkembang demikian majunya dan semakin tersebar, 

terutama di bidang teknologi informasi. Banyak informasi yang 

dahulu hanya dikuasai oleh pemerintah atau beberapa gelintir 

orang saja  dan sekarang sudah dapat dimanfaatkan oleh 

banyak orang. 

Telah terjadi ledakan informasi yang sedemikian luas. 

Siapa pun, asal berkemauan keras, rajin, ulet, dapat 

mendapatkan informasi yang mereka mau dan butuhkan untuk 

dapat tahu dan menangkap peluang yang diciptakan oleh 

zaman ini. Atas dasar itu, pemerintah haruslah 

mendayagunakan masyarakatnya. Khusus di bidang usaha, 

yakni pihak swasta terutama mereka yang berafiliasi dengan 

luar negeri, mempunyai berbagai kelebihan, antara lain, 

kemampuan manajerial dan penguasaan teknologi yang 

mutakhir, yang dapat dipelajari pengusaha-pengusaha UKM 

kita.  

Disadari bahwa pihak swasta hanya akan tertarik 

memobilisasi sumber daya mereka jika ada insentif. Insentif ini 

berupa iklim investasi yang kondusif dan adanya peluang 

pasar yang menjanjikan keuntungan. Jika sudah kondusif, dan 

pihak swasta telah kembali kepercayaannya, mereka mulai 

menanamkan modalnya. Dan ketika bisnis sudah mulai 

berjalan, pemerintah kembali akan dituntut untuk mampu 

menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya.Untuk itu 

diperlukan penerapan sikap disiplin yang konsisten. Memang 

penegakan disiplin bukan hal yang mudah, tetapi harus kita 

lakukan demi kemaslahatan bersama.  

Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah saat 

ini yaitu memusatkan perhatian pada upaya mereformasi 

kebijakan-kebijakan yang dapat memengaruhi biaya berbisnis 

di Indonesia, dan yang terpenting adalah upaya untuk 

memangkas beban atau ongkos birokrasi, pemberantasan 
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korupsi, perbaikan kondisi infrastruktur, penataan sektor 

keuangan. Jika itu semua dijalankan, maka negeri ini akan 

dikenal sebagai negeri yang pro- bisnis, sekaligus sebagai 

sebuah negara yang membawa kesejahteraan yang lebih 

besar. 

Selain semua itu, Indonesia harus juga propasar. 

Artinya, kebijakan-kebijakan pemerintah kita haruslah ditujukan 

untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, menjaga adanya 

kestabilan kebijakan antar pusat dan daerah, serta beberapa 

kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut seperti hukum-hukum 

yang melindungi kepemilikan properti, masalah kepastian 

hukum kontrak bisnis dan masalah penyitaan oleh asing. 

Untuk terus meyakinkan investor, baik asing maupun 

domestik, pemerintahan harus mampu memastikan persaingan 

di pasar berjalan fair. Ini bisa ditempuh dengan cara, pertama, 

menghilangkan hambatan regulasi untuk masuk dan keluar 

dari bisnis. Kedua, memastikan berfungsinya pasar keuangan 

dan infrastruktur yang baik. Serta ketiga, menyediakan hukum 

persaingan yang baik. 

Secara ilmiah perekonomian suatu bangsa dapatlah 

dirangsang pertumbuhannya dengan kebijakan pemerintah 

terutama di tengah seretnya investasi swasta. Kalau terjadi 

inflasi, sebagai akibatnya, apa yang disebut Keynes sebagai 

demand- pull inflation, ini hanya akan bersifat sementara. Efek 

snowball, (bola salju) yang lebih menyejahterakan akan terjadi. 

Dengan kondisi seperti ini, sektor UKM kita akan lebih 

mampu memasarkan produk- produk mereka ke kota atau 

bahkan ke negara-negara tetangga, di era yang akan datang. 

Kenapa tidak? Indonesia, yang lebih sekitar 50 persen tenaga 

kerjanya bergerak di bidang pertanian haruslah dibuat mampu 

untuk hidup dari hasil pertanian mereka.Sektor pertanian,  

sebagian besar dijalani oleh sektor usaha kecil dan menengah. 

Jika demikian halnya, sektor UKM akan tumbuh. Yang kita 

harapkan dengan tumbuhnya UKM adalah naiknya kontribusi 

UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di masa yang akan 
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datang. Untuk itu kita membutuhkan suatu strategi kebijakan 

industrial yang terintegrasi dan bertujuan memakmurkan 

seluruh rakyat,  

B. Pembangunan UKM dan Permasalahannya 

 

Dalam konteks Indonesia, ekonomi rakyat seringkali 

dihadapkan secara diametral dengan usaha besar dan 

konglomerat. Pembedaan ini memiliki rujukan akademis yang 

sudah sangat panjang mengenai adanya dualisme ekonomi di 

Indonesia. Pembedaan ini juga dipertegas dengan klasifikasi 

data BPS yang mengelompokkan pelaku ekonomi Indonesia 

kedalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah usaha 

besar dan konglomerat sedangkan yang kedua adalah usaha 

kecil, menengah, dan koperasi. 

Apabila perhatian lebih jauh ditujukan kepada sektor 

kedua, yaitu usaha kecil, menengah, dan koperasi yang 

jumlahnya menurut BPS sekitar 36 juta usaha, pada 

kenyataannya bagian terbesar yaitu sebesar 34 juta jiwa 

adalah usaha mikro, baru diikuti oleh usaha kecil, koperasi, 

dan usaha menengah. Dengan demikian kalau kita 

membicarakan ekonomi rakyat, perlu dijadikan catatan bahwa 

sebagian terbesar dari pelaku ekonomi di dalamnya adalah 

usaha mikro yang menyerap tenaga kerja sangat besar dan 

secara hipotetis menjangkau lebih dari 136 juta jiwa. 

Kelompok usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi 

telah mneyumbagnkan angka sebesar 2,3% dari tingkat 

pertumbuhan nasional. Namun disisi lain keragaman jenis dan 

jumlah UKM merupakan kendala utama dalam 

mengintensifkan pelaksanaan proses yang pembangunan. 

Prioritas pembangunan dalam kaitan ini juga sulit untuk 

dihindarkan, mengingat sifat dan kompleksitas ciri maupun 

jenis dan besarnya jumlah pelaku ekonomi yang akan dibina.  

UKM memiliki peran riil dan penting dalam kehidupan 

perekonomian nasional. Sumbangan kepada pertumbuhan 

ekonomi nasional, diantaranya telah didukung oleh 
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kemampuan kelompok UKM dlam memanfaatkan tenaga kerja 

melalui dinamika usahanya. Ciri yang lian bahwa UKM 

memberikan sumbangan dalam bidang usaha yang banyak 

memanfaatkan sumberdaya alam (seperti sektor pertanian 

dalam arti yang luas, sektor perdagangan, sektor perhotelan, 

keuangan, jasa perusahaan, dan kehutanan). 

Kondisi makro yang penuh prospek tersebut, 

memerlukan pencermatan lebih mendalam, khususnya dalam 

melihat tingkat kemampuan dan potensi komponen UKM untuk 

tumbuh bersama secara mandiri, mengingat dengan hadirnya 

kelompok mikro dalam khasanah pembinaan UKM, yang bukan 

saja telah mendorong ertambahnya obyek yang jelas harus 

ditangani, namun juga lebih menuntut upaya penanganan 

secar lebih intensif, dengan desain program pembinaan yang 

berbeda. 

Dimasa mendatang dengan semakin terbukanya pasar, 

diperlukan langkah upaya penyususnan program 

pembangunan UKM yang sifatnya lebih reformis, dengan 

dilengkapi sejumlah peraturan atau ketentuan yang dapat 

melindungi kehidupan UKM dalam arti yang luas misalnya 

dalam hal perlunya ditetapkan dan dikembangkan program 

untuk mewujudkan ”pasar bebas yang berkeadilan” secara 

konkrit dilapangan. Desain program pembangunannya 

diharapkan dapat disusun dengan orientasi untuk mampu 

memicu tumbuh kembangnya kelompok UKM tertentu dengan 

memlalui proses pengembangan kemadiriannya, sehingga 

mereka masing-masing dapat membangun kemampuannya 

kareaa terlibat secara langsung dengan kondisi yang ada. 

Kerangka seperti itulah yang cukup kuat mendorong 

pemerintah kemudian menetakan pembangunan UKM dengan 

memakai pendekatan pembangunan sentra UKM (yang 

produktif dengan orientasi ekspor atau paling tidak 

menghasilkan produk lokal yang berkualitas dan efisisen), 

sebagai sarananya untuk saat ini danmasa mendatang. 
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C. Karakteristik Ekonomi Rakyat 

 

Sebagai sebuah entitas ekonomi yang cakupannya 

sangat besar dan luas, karakteristik yang dimiliki ekonomi 

rakyat sangat beragam, tergantung dari jenis kegiatan yang 

dimaksud. Meskipun demikian, kiranya dapat digambarkan 

beberapa karakteristik dasar sebagai berikut:  

Informalitas. Sebagian besar ekonomi rakyat bekerja 

diluar kerangka legal dan pengaturan (legal and regulatory 

framework) yang ada. Ketiadaan maupun kelemahan aturan 

yang ada atau ketidakmampuan pemerintah untuk 

mengefektifkan peraturan yang ada (yang seringkali merugikan 

pelaku usaha kecil) menjadi ruang yang membuat ekonomi 

rakyat bisa berkembang. Beberapa upaya intervensi yang 

dilakukan pemerintah dalam kenyataannya justru dapat 

"mematikan" ekonomi rakyat seperti terlihat pada kasus yang 

menjadi persoalan nasional yaitu pengaturan tata niaga 

cengkeh dan jeruk di Kalimantan Barat.  

Hernando de Soto dalam bukunya yang terakhir The 

Mystery of Capital berpendapat bahwa situasi informalitas 

sektor ekonomi rakyat ini menjadi penyebab “mati”-nya kapital 

yang dimiliki ekonomi rakyat, dalam artian tidak bisa 

dipergunakan untuk kapitalisasi dan transaksi ekonomi. Hal ini 

untuk sebagian memang benar karena informalitas ekonomi 

rakyat menyebabkan mereka tidak bisa mengakses lembaga 

keuangan formal dan terpaksa harus berhubungan dengan 

sumber pinjaman informal yang mengenakan bunga sangat 

tinggi. Pada sisi lain seperti diungkap diatas, formalisasi 

ekonomi rakyat juga menyimpan bahaya. 

Mobilitas. Aspek informalitas dari ekonomi rakyat juga 

membawa konsekuensi tiadanya jaminan keberlangsungan 

aktifitas yang dijalani. Berbagai kebijakan pemerintah dapat 

secara dramatis mempengaruhi keberlangsungan suatu 

aktifitas ekonomi rakyat. Dalam merespon kondisi yang 

demikian, sektor ekonomi rakyat merupakan sektor yang relatif 
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mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila pada aktifitas 

ekonomi tertentu terdapat banyak peluang maka dengan 

segera akan banyak pelaku yang menerjuninya. Sebaliknya 

apabila terjadi perubahan yang mengancam keberlangsungan 

jenis usaha tertentu maka dengan segera para pelakunya akan 

berpindah ke jenis usaha yang lain. Situasi ini tentu saja tidak 

terjadi dengan aktifitas primer seperti pertanian dimana para 

pelakunya jarang meninggalkan aktifitas pertaniannya. 

Mekanisme yang dikembangkan untuk menjawab tantangan 

ekonomi akibat berbagai situasi eksternal adalah melakukan 

diversifikasi aktifitas ekonomi pada bidang-bidang off-farm. 

Beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga. 

Salah satu karakteristik lain adalah bahwa dalam satu keluarga 

terutama yang berada pada strata bawah umumnya keluarga 

tersebut melalui anggotanya terlibat pada lebih dari satu 

aktifitas ekonomi yang dapat digolongkan sebagai ekonomi 

rakyat. Mudah dipahami mengapa ini terjadi. Ketidakamanan 

dan keberlanjutan yang sulit diramalkan dalam ekonomi rakyat 

membuat pelakunya harus membuat beberapa alternatif yang 

dapat menggantikan apabila satu aktifitas ekonomi tidak 

terpaksa terhenti. Apabila tidak terjadi sesuatu maka akumulasi 

keuntungan pendapatan dari beberapa aktifitas ekonomi 

sangat mereka butuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

dasar. 

Kemandirian. Salah persepsi yang berkembang di 

masyarakat tentang ekonomi rakyat membuat berbagai pihak 

baik secara sengaja maupun tidak membatasi interaksi dengan 

sektor ekonomi rakyat. Dari pihak pemerintah, berbagai 

kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi rakyat masih 

terus berbentuk proyek baik yang menggunakan label 

penanggulangan kemiskinan maupun pemberdayaan usaha 

kecil dan menengah. Dari lembaga keuangan sebagai contoh 

yang lain, dengan berbagai peraturan dan prinsip keberhati-

hatian (prudentialitas) membatasi kemungkinan berhubungan 

dengan sektor ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat masih 
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selalu diyakini sebagai “unbankable” dan “high risk”, suatu 

keyakinan yang perlu dikritisi mengingat pengalaman yang 

terjadi dengan sektor usaha besar dan konglomerat beberapa 

tahun terakhir. 

Hubungan dengan sektor formal. Meskipun ekonomi 

rakyat dilekatkan dengan predikat informalitas, dalam 

kenyataannya ekonomi rakyat memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan sektor formal. Hubungan yang dapat disebut 

sebagai “the dark side of the formal sektor” ini karena 

seringkali hubungan ini tidak diakui karena berarti sektor formal 

bekerja sama dengan entitas yang "illegal" mengambil wujud 

konkrit seperti: penggunaan penjual koran eceran oleh 

berbagai perusahaan penerbitan, penyediaan makanan murah 

oleh warung tegal bagi para pekerja di berbagai perusahaan 

maupun pabrik, penggunaan pedagang eceran di kampung-

kampung untuk menyalurkan berbagai produk perusahaan 

maupun pabrik. Berbagai contoh yang lain masih dapat 

dipaparkan, namun satu hal yang jelas adalah ekonomi rakyat 

dengan satu dan lain cara secara nyata memiliki hubungan dan 

bahkan mendukung sektor formal. 

D. Kinerja UKM Dalam Pembangunan Ekonomi  

 

Sampai saat ini perekonomian rakyat masih merupakan 

salah satu tumpuan sebagian besar rakyat Indonesia maupun 

bagi perekonomian nasional. Perekonomian yang bertumpu 

pada sumberdaya lokal telah terbukti sebagai salah satu sektor 

ekonomi yang memberikan sumbangan pada sebagian besar 

Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan penyedia lapangan 

kerja.  

Besarnya peran perekonomian rakyat tersebut 

hendaknya dapat terus diperhartikan oleh semua pihak, 

khususnya pemerintah dan penyandang modal melalui 

berbagai pemberdayaan terhadap UKM-UKM agar dapat 

berdampak terhadap meningkatnya jumlah lapangan 

pekerjaan. Dengan demikian angka penggangguran pun dapat 
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diminimalisir secara baik, mengingat jumlah pengangguran 

sampai saat ini masih sangat besar. Data BPS (2006) 

menunjukan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada 

Pebruari 2006 mencapai 10,4 persen, lebih tinggi dibandingkan 

dengan Pebruari 2005 yang hanya mencapai 10,3 persen 

(tabel 8.1) 

Tabel 8.1. 

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan 

Utama 

Rincian Agus. 

2004 

Peb. 

2005 

Nov.  

2005 

Peb. 

2006 

1. Penduduk usia 15 tahun ke atas (juta) 153,9 155,0 158,8 159,3 

2. Angkatan kerja (juta) 104,0 105,8 105,9 106,3 

- Bekerja 93,7 94,9 94,0 95,2 

- Tidak bekerja (Pengangguran terbuka) 10,3 10,9 11,9 11,1 

3.Bekerja tidak penuh (juta) 27,9 29,6 28,9 29,9 

- Sukarela 14,5 15,3 15,0 15,7 

- Terpaksa 13,4 14,3 13,9 14,2 

4.Bukan angkatan kerja (juta) 50,0 49,7 52,6 53,0 

5.Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 67,5 68,0 66,8 66,7 

6.Tingkat pengangguran terbuka (%) 9,9 10,3 11,2 10,4 

Sumber : BPS, 2006  

Jhon Maynard Keynes yang mengemukakan General 

Theory pada tahun 1936 menyatakan bahwa permintaan efektif 

(effective demand) bisa menjadi faktor penggerak kegiatan 

ekonomi masyarakat yang luar biasa untuk keluar dari resesi 

dan depresi ekonomi nasional. Pandangan Keynes masih 

sangat relevan dengan kondisi krisis ekonomi yang kita 

rasakan sekarang ini, melalui pemberdayaan ekonomi rakyat 

yang secara agregat dapat meningkatkan permintaan efektif 

masyarakat. Karena itu, mengapa tidak keberpihakan terhadap 

ekonomi rakyat hendaknya dapat diperkuat melalui suatu 

pemberdayaan yang tidak setengah hati. Ekonomi rakyat yang 

menggambarkan interaksi antarpelaku ekonomi berskala kecil 

dan menengah dalam suatu pola kemitraan yang saling 
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menguntungkan, membesarkan, dan membutuhkan diyakini 

dapat mengompensasi keterpurukan usaha berskala besar 

(modern) pada perekonomian nasional saat ini. 

Pada dasarnya, Indonesia berpotensi sangat besar 

untuk menggerakkan perekonomiannya dilihat dari karakteristik 

alam dan tatanan sosiologis penduduknya. Pasar dalam negeri 

saja sudah menjadi potensi mengingat jumlah penduduknya 

melebihi 200 juta jiwa. Apalagi kalau usaha-usaha ekonomi 

rakyat dikembangkan dengan teknologi yang membuat proses 

produksi menjadi efisien dan akses permodalan yang mudah. 

Tentu saja usaha ekonomi rakyat akan berkembang sejalan 

dengan penguatan manajemen makroekonomi yang dirancang 

untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan 

rakyat. 

Perekonomian rakyat pada umumnya meliputi 

beberapa bidang, yaitu pengembangan ekonomi sektor 

informal, home industri, industri kecil, Industri menengah dan 

Koperasi. Secara konseptual perekonomian rakyat tersebut 

merupakan bahasan bidang ekonomi makro yang banyak 

dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu 

negara. Dengan demikian keberpihakan pemerintah kepada 

perekonomian rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi 

pengembangan sektor informal,  

Tak dapat dipungkiri, pada era reformasi peran 

perekonomian rakyat sangat besar, Bahkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS, 2006) menunjukan bahwa nilai PDB nasional 

pada triwulan I tahun 2006 yang meningkat sebesar 2,03 

persen dibandingkan triwulan IV tahun 2005 lebih dominan 

disumbangkan oleh perekonomian rakyat, yaitu sektor 

pertanian sebesar 18,77 persen. Sektor pertanian pada 

triwulan I tahun 2006 meningkat 18,77 persen terhadap 

triwulan IV tahun 2005, sebagai refleksi dari puncak musim 

panen tanaman pangan (Tabel 8.2).  

Secara lebih rinci, kenaikan ini disebabkan oleh 

subsektor tanaman bahan makanan sebesar 64,11 persen dan 
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subsektor peternakan sebesar 0,64 persen. Subsektor lainnya 

mengalami penurunan masing-masing sebesar minus 32,47 

persen untuk subsektor tanaman perkebunan, minus 17,64 

persen untuk subsektor kehutanan dan minus 8,76 persen 

untuk subsektor perikanan. Sektor lainnya yang mengalami 

pertumbuhan adalah sektor konstruksi; pengangkutan & 

komunikasi; keuangan, real estate, jasa perusahaan; dan 

sektor jasa-jasa. 

Tabel 8.2. 

Laju Pertumbuhan PDB Menurut Sektor Ekonomi/Lapangan 

Usaha 

 

SEKTOR 

EKONOMI/LAPANGAN USAHA 

Triw IV 2005 

Terhadap 

Triw III 2005 

Triw I 2006 

Terhadap 

Triw IV 2005 

Triw I 2006 

Terhadap 

Triw I 2006 

(1) (2) (3) (4) 

1. Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan dan Perikanan -19,86 18,77 3,92 

2. Pertambangan dan Penggalian 4,42 -1,74 7,02 

3. Industri Pengolahan 0,53 -0,99 2,01 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,39 -0,10 5,21 

5. Konstruksi 1,83 0,07 7,18 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran -0,26 -0,66 4,19 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,79 1,58 10,99 

8. Keuangan, Real Estat dan Jasa 

Persahaan 

0,18 0,33 5,11 

9. Jasa-jasa 1,73 0,67 5,44 

PDB -2,18 2,03 4,59 

PDB TANPA MIGAS -2,35 2,32 5,22 

Sumber : BPS, 2006 

Selain hal tersebut diatas, bila ditelaah secara sektoral 

Usaha Kecil memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang 

memanfaatkan sumber daya alam (pertanian tanaman bahan 



Membangun UKM Membangun Ekonomi Rakyat   |  125 

makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dan sektor 

tersier seperti perdagangan, hotel dan restoran. Penciptaan 

nilai tambah Usaha Kecil di masing-masing sektor tersebut 

tercatat lebih dari 75 persen selama periode 2001-2004. 

Sebaliknya Usaha Besar memiliki keunggulan dalam 

pengolahan lebih lanjut dari produk-produk primer seperti 

industri pengolahan, listrik dan gas kota, komunikasi, serta 

menguasai sektor pertambangan. Di masing-masing sektor ini 

Usaha Besar menciptakan nilai tambah lebih dari 70 persen. 

Sedangkan Usaha Menengah memiliki peranan yang besar 

dalam penciptaan nilai tambah, subsektor hotel, sektor 

keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan subsektor 

kehutanan.  

E. Strategi Pengembangan Perekonomian Rakyat 

 

Penyusunan strategi perekonomian rakyat yang 

meliputi; sektor informal, home industri, industri kecil dan 

koperasi harus dilakukan secara sistematis, terarah dan benar-

benar tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang benar-

benar dan dialami oleh masing-masing sektor. Selain itu juga 

hendaknya mengambil pelajaran dari masa orde baru yang 

belum optimal dalam membina dan mengembangkan 

perekonomian rakyat. Dikatakan dimikian sebab, pada masa 

itu sedikitnya ada delapan (8) Instansi Pemerintah yang telah 

berperan melakukan pengembangan perekonomian rakyat, 

namun hasilnya masih belum banyak bisa dirasakan oleh para 

pengusaha yang berkecimpung dalam sektor perekonomian 

rakyat tersebut. Kedelapan (8) Instansi Pemerintah tersebut 

terdiri dari; Deperindag, Depdikbud, Depnaker, Depsos, 

Depkeu, Bappenas dan Depkop. 

Kurang maksimalnya hasil kerja berbagai instansi 

tersebut dalam melakukan pembinaan dan pengembangan 

sektor perekonomian rakyat dikarenakan oleh beberapa faktor 

yang diantaranya adalah (Saleh, Choirul. 2000); 
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1. Ketidaktepatan pihak pemerintah pusat pada waktu itu 

dalam memilih paradigma pembangunan, yakni 

paradigma pembangunan yang berorientasi 

pertumbuhan semata. 

2. Unsur “modal” dianggap sebagai faktor utama yang 

bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi 

oleh sektor perekonomian rakyat, sehingga pihak 

pemerintah cenderung menggelontor berbagai macam 

jenis pinjaman (kredit), tanpa perhitungan matang, yang 

mengakibatkan kucuran kredit tidak tepat sasaran dan 

banyak kredit yang tidak dapat dikembalikan. Berbagai 

macam kredit itu diantaranya; BIMAS INMAS, 

KUPEDES, KUK, KIK, KMKP KCK, IDT dan KUT serta 

berbagai paket kredit yang lain. 

3. Unsur SDM dalam melakukan pembinaan relatif 

terabaikan, sehingga kemampuan mereka dalam 

menjalankan proses produksi relatif lemah dan tidak 

berkembang, yang berakibat pada lemahnya daya 

saing mereka dengan pihak-pihak lain terutama para 

industri besar. 

4. Penyusunan kreteria yang dibuat oleh masing-masing 

instansi dalam menentukan besar kecilnya lembaga 

industri perekonomian rakyat masih bersifat double 

standard, sehingga tidak ada kesatuan gerak dan 

langkah dalam melakukan pembinaan. 

5. Dalam melakukan pembinaan, pada umumnya tidak 

didasarkan pada tindakan analisis situasi sebagai 

langkah pendahuluan untuk menentukan masalah yang 

benar-benar dihadapi oleh masingmasing sektor 

perekonomian rakyat. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka secara umum, 

strategis yang dapat dijalankan untuk mengembangkan 

perekonomian rakyat dan menanggulangi Kemiskinan adalah; 

(1) Meningkatkan keberpihakan pemerintah terhadap 

keberadaan KUKM nasional. Hal ini dapat dilakukan 



Membangun UKM Membangun Ekonomi Rakyat   |  127 

melalui berbagai kebijakan yang dapat menjamin 

keberlangsungan usaha KUKM secara nasional, misalnya 

meningkatkan iklim investasi KUKM secara nasional dan 

mengendalikan kebijakan fiscal dan moneter agar lebih 

kondusif bagi kegiatan KUKM.  

(2) Mendorong tumbuhnya KUKM-KUKM baru agar dapat 

menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. Oleh sebab 

itu target nasional pemerintah untuk menumbuhkan 

KUKM-KUKM baru sebanyak 6.000.000 KUKM sampai 

tahun 2009 hendaknya untuk terus diwujudkan. Secara 

rinci target penumbuhan KUKM baru tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 8.3. 
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Tabel 8.3. 

Target Pertumbuhan KUKM Baru Nasional 

 
Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2006. 
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(3) Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang 

miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan 

ekonomi. Pemerintah harus menciptakan iklim agar 

pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua 

lapisan masyarakat, terutama oleh penduduk miskin. 

Karena itu, kebijakan dan program yang memihak orang 

miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil 

(misalnya; pertanian, perikanan, manufaktur, usaha kecil 

menengah), terutama di sektor informal yang menjadi 

tulang punggung orang miskin. Agar pertumbuhan 

ekonomi ini berjalan dan berkelanjutan, maka di tingkat 

nasional diperlukan syarat; (a) stabilitas makro ekonomi, 

khususnya laju inflasi yang rendah dan iklim sosial politik 

dan ekonomi yang mendukung investasi dan inovasi para 

pelaku ekonomi. Secara garis besar hal ini menjadi 

tanggungjawab pemerintah pusat; (b) diperlukan 

kebijakan yang berlandaskan paradigma keberpihakan 

kepada orang miskin agar mereka dapat sepenuhnya 

memanfaatkan kesempatan yang terbuka dalam proses 

pembangunan ekonomi; (c) memberikan prioritas tinggi 

pada kebijakan dan pembangunan sarana sosial dan 

sarana fisik yang penting bagi masyarakat miskin, seperti 

jalan desa, irigasi, sekolah, air minum, air bersih, sanitasi, 

pemukiman, rumah sakit, dan poliklinik di tingkat nasional 

maupun daerah.  

(4) Memberdayakan perekonomian rakyat melalui 

pendekatan multidimensional, artinya bahwa 

pemberdayaan tersebut tidak cukup hanya dengan 

mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga 

perlu dengan pendekatan lainnya seperti pendekatan 

sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Dengan 

demikian kebijakan dalam memberdayakan 

perekonomian rakyat tidak hanya memberikan akses 

kepada lembaga keuangan atau permodalan akan tetapi 

juga harus diarahkan untuk memberikan berbagai akses 
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terhadap lembaga-lembaga sosial, politik dan hukum 

yang memiliki kepedulian pada kegiatan rakyat tersebut.  

(5) Memperkuat kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah 

dapat menjadi ruang yang memungkinkan usaha-usaha 

ekonomi rakyat untuk lebih mandiri. Kondisi iklim usaha di 

daerah yang kondusif menjadi modal utama dalam 

memberdaykan perekonomian rakyat. Oleh sebab itu 

kebijakan dan program penguatan otonomi daerah 

hendaknya diarahkan kepada menciptakan iklim usaha 

yang kondusif, seperti meningkatkan rasa aman dalam 

berusaha, meningkatkan jumlah nilai investasi dan 

permodalan bagi perekonomian rakyat serta 

meningkatkan akses pasar bagi produk yang dihasilkan 

oleh perekonomian rakyat. 
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