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BAB III 

EKONOMI 
 
 

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai 
permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya kondisi-
kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan 
sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan 
berkeadilan. 

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan kesempatan 
peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan kesempatan 
peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan kegiatan ekonomi tidak akan 
dapat berjalan apabila stabilitas ekonomi tidak tercipta. Di samping itu, stabilitas 
ekonomi juga melindungi agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh 
kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi 
merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat.  

Meskipun demikian, keberhasilan hal tersebut di atas tidak secara otomatis 
menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat luas. 
Penguatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata memerlukan pembangunan 
ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 

3.1 Kondisi Umum 

Perkembangan perekonomian nasional tidak terlepas dari perkembangan 
ekonomi dunia yang sedang mengalami krisis ekonomi yang dipicu oleh kasus subprime 
mortgage di Amerika Serikat. Krisis ini telah menyebabkan perekonomian Amerika 
mengalami resesi yang dalam yang telah menjalar ke negara maju lainnya sehingga 
berimbas pula ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.  

Selama kurun waktu 2004-2008 perekonomian Indonesia cenderung membaik. 
Hal ini ditunjukkan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dari 5,0 persen pada tahun 
2004 kemudian meningkat menjadi 6,3 persen pada tahun 2007 merupakan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang untuk pertama kalinya di atas 6,0 persen sejak krisis 
ekonomi tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008 mencapai 
6,1 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008, terutama, 
didorong oleh investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) dan 
ekspor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 11,7 persen dan 9,5 
persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008, terutama, didorong 
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oleh sektor pertanian yang tumbuh 4,8 persen. Sementara itu, pertumbuhan industri 
nonmigas hanya tumbuh sebesar 4,0 persen. Dari sektor tersier, penyumbang terbesar 
untuk pertumbuhan adalah sektor pengangkutan dan telekomunikasi; listrik, gas, dan 
air bersih; serta konstruksi yang masing-masing tumbuh sebesar 16,7 persen; 10,9 
persen; dan 7,3 persen (Tabel 3.1).  

Dampak krisis global mulai dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 
sejak triwulan IV tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun 
minus 3,6 persen jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2008 (q-t-q). Sementara 
itu, pada triwulan sebelumnya ekonomi tumbuh positif, yaitu 6,2 persen pada triwulan 
I; 6,4 persen pada triwulan II; dan 6,4 persen pada triwulan III. Krisis global-yang 
berdampak pada turunnya permintaan dunia, menurunnya harga minyak dan 
komoditas-menyebabkan ekspor barang dan jasa tumbuh negatif 5,5 persen pada 
triwulan IV 2008 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dampak global juga 
mendorong pembalikan aliran modal dari Indonesia ke luar negeri sehingga 
investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 0,8 persen pada 
triwulan IV jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. 

Penurunan pertumbuhan ekonomi berlanjut sampai dengan triwulan II tahun 
2009. Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2009 adalah 4,4 persen dan pada 
triwulan II laju pertumbuhan menurun menjadi 4,0 persen. Pada triwulan III tahun 
2009 laju pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 4,2 persen yang 
menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan membaiknya 
ekonomi dunia.  

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2009 tumbuh 4,2 
persen (y-o-y). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pengeluaran 
pemerintah dan pengeluaran masyarakat yang masing-masing tumbuh 15,1 persen dan 
5,2 persen. Sementara itu ekspor masih tumbuh negatif, yaitu -14,1 persen. Dari sisi 
produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor pertanian yang 
meningkat sebesar 3,4 persen; dan sektor tersier, yaitu sektor listrik, gas, dan air; serta 
pengangkutan dan telekomunikasi yang masing masing tumbuh 13,9 persen dan 17,6 
persen. Sementara itu, industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 1,9 persen. 

Pada tahun 2009 untuk mempercepat pemulihan ekonomi, berbagai upaya untuk 
mengurangi kemerosotan ekspor dan lambatnya pertumbuhan investasi perlu 
ditingkatkan. Di samping itu, konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga 
dengan memelihara daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi ketersediaan 
pasokan komoditas terutama, kebutuhan pokok dan berbagai program pemberdayaan 
masyarakat dan bantuan sosial. Efektivitas pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan 
dengan program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan peningkatan 
investasi. Dengan memperhatikan pengaruh eksternal dan berbagai kebijakan yang 
diambil, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan sebesar 4,3 persen. 
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TABEL 3.1 
PERTUMBUHAN EKONOMI 

TAHUN 2004-TRIWULAN III TAHUN 2009 (Y-O-Y) 

Uraian 

Realisasi 

2004 2005 2006 2007 
2008 2009 

TW I TW II TWIII TW IV Total TW I TW II 
TW 
III 

s.d. 
TW III 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,0 5,7 5,5 6,3 6,2 6,4 6,4 5,2 6,1 4,4 4,0 4,2 4,2 

              
SISI PENGELUARAN 

Konsumsi Masyarakat 5,0 4,0 3,2 5,0 5,7 5,5 5,3 4,8 5,3 6,0 4,8 4,7 5,2 

Konsumsi Pemerintah 4,0 6,6 9,6 3,9 3,6 5,3 14,1 16,4 10,4 19,2 17 10,2 15,1 

Investasi 14,7 10,9 2,6 9,4 13,7 12,0 12,2 9,1 11,7 3,5 2,6 4,0 3,4 

Ekspor Barang dan Jasa 13,5 16,6 9,4 8,5 12,4 10,6 1,8 9,5 9,5 -18,7 -15,5 -8,2 -14,4 

Impor  Barang dan Jasa 26,7 17,8 8,6 9,0 18,0 16,1 11,0 -3,5 10,0 -26,0 -23,9 -18,3 -22,7 

SISI PRODUKSI 

Pertanian, Perkebunan, 
Peternakan, Kehutanan, dan 
Perikanan 

2,8 2,7 3,4 3,4 6,3 4,8 3,4 4,7 4,8 5,2 2,4 2,7 3,4 

Pertambangan dan 
Penggalian 

-4,5 3,2 1,7 2,0 -1,7 -0,5 2,1 2,1 0,5 2,4 2,4 6,5 4,1 

Industri Pengolahan 6,4 4,6 4,6 4,7 4,3 4,2 4,3 1,8 3,7 1,5 1,5 1,3 1,4 

Industri Bukan Migas 7,5 5,9 5,3 5,2 4,6 4,6 4,9 2,1 4,0 1,9 1,8  1,5  1,7 

Listrik, Gas dan Air 5,3 6,3 5,8 10,3 12,3 11,8 10,4 9,3 10,9 11,4 15,4 14,6 13,9 

Konstruksi 7,5 7,5 8,3 8,6 8,0 8,1 7,6 5,7 7,3 6,3 6,4 8,8 7,2 

Perdagangan, Hotel, dan 
Restoran 

5,7 8,3 6,4 8,4 6,9 8,1 8,4 5,6 7,2 0,5 -0,1 -0,6 -0,2 

Pengangkutan dan 
Telekomunikasi 

13,4 12,8 14,2 14,0 18,3 17,3 15,5 15,8 16,7 17,1 17,5 18,2 17,6 

Keuangan, Real Estat, dan 
Jasa Perusahaan 

7,7 6,7 5,5 8,0 8,3 8,7 8,6 7,4 8,2 6,3 5,3 4,9 5,5 

Jasa-jasa 5,4 5,2 6,2 6,6 5,9 6,7 7,2 6,0 6,4 6,8 7,4 5,8 6,7 

 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

3.1.1 Investasi 

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah 
investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus 
menambah stok modal (capital stock). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan 
produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi. 

Peningkatan daya tarik investasi akan dipengaruhi oleh upaya perbaikan iklim 
investasi. Belum optimalnya kinerja investasi saat ini selain disebabkan oleh penurunan 
kegiatan ekonomi global juga karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang 
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masih terjadi, dari proses perizinan investasi sampai dengan pelaksanaan realisasi 
investasi. Hal ini telah menyebabkan menurunnya minat untuk melakukan investasi, 
baik untuk perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru termasuk 
persebaran investasi. Untuk itu, upaya peningkatan daya tarik investasi menjadi penting. 

Investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) 
sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, selama periode 2005-2008 
meningkat rata-rata sebesar 8,6 persen per tahun. Akibat krisis ekonomi dunia, pada 
triwulan III tahun 2009 PMTB hanya tumbuh sebesar 4,0 persen jika dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 2008. Kinerja investasi tersebut sebagian didukung 
oleh meningkatnya nilai investasi sektor nonmigas berupa realisasi Izin Usaha Tetap 
(IUT) dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing 
(PMA) yang cenderung meningkat setiap tahunnya. 

 
TABEL 3.2 

PERKEMBANGAN REALISASI IZIN USAHA TETAP (IUT) PMDN DAN PMA 
TAHUN 2004-2009 

Tahun 
PMDN PMA 

Proyek 
Nilai 

(Rp. miliar) 
Proyek 

Nilai                     
(USD juta) 

2004 130 15.409,4 548 4.572,7 

2005 215 30.724,2 907 8.911.0 

2006 162 20.649,0 869 5.991,7 

2007 159 34.878,7 982 10.341,4 

2008 239 20.363,4 1.138 14.871,4 

2009*) 197 28.128,2 913 9.317,7 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
Keterangan : *) Angka Januari-September 2009 

 

Realisasi investasi PMDN meningkat dari Rp15,4 triliun pada tahun 2004 
menjadi Rp20,4 triliun pada tahun 2008 atau rata-rata tumbuh sebesar 7,2 persen 
bahkan pada periode Januari-September tahun 2009 mencapai Rp28,1 triliun (Tabel 
3.2). Sementara itu, realisasi investasi PMA telah meningkat dari USD 4,6 miliar pada 
tahun 2004 menjadi USD 14,9 miliar pada tahun 2008 atau rata-rata tumbuh sebesar 
34,3 persen. Pada periode Januari-September tahun 2009 realisasi investasi PMA 
mencapai USD 9,3 miliar. 

 Pilihan utama lokasi investasi, baik untuk PMDN maupun PMA adalah Pulau 
Jawa. Peran PMDN di Pulau Jawa terhadap total PMDN cenderung meningkat dari 
sebesar 51,2 persen pada tahun 2004 menjadi 74,6 persen pada periode Januari-
September tahun 2009 (Tabel 3.3). Selain Pulau Jawa, lokasi utama investasi domestik 
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berada di Pulau Sumatera. 

 
TABEL 3.3 

 REALISASI PMDN PER PULAU 
TAHUN 2004-2009 

(Rp Miliar) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Sumatera 1.431,4 13.501,7 4.504,9 10.754,5 4.840,2 4.081,2 

% thd Total 9,3 43,9 21,8 30,8 23,8 14,5 

Jawa 7.886,3 14.855,8 13.030,8 18.668,9 12.230,5 20.980,1 

% thd Total 51,2 48,4 63,1 53,5 60,1 74,6 

Bali & Nusa Tenggara 240,4 66,1 104,9 15,7 29,0 37,0 

% thd Total 1,6 0,2 0,5 0,0 0,1 0,1 

Kalimantan 5.141,8 1.747,6 2.536,1 1.558,0 1.821,4 1.848,8 

% thd Total 33,4 5,7 12,3 4,5 8,9 6,6 

Sulaewesi 164,4 509,0 68,6 3.881,6 1.147,4 1.141,3 

% thd Total 1,1 1,7 0,3 11,1 5,6 4,1 

Maluku 0,0 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 

% thd Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Papua 545,1 43,1 403,5 0,0 294,7 41,1 

% thd Total 3,5 0,1 2,0 0,0 1,4 0,1 

Total 15.409,4 30.724,2 20.649,0 34.878,7 20.363,2 28.129,5 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
Keterangan : *) Angka Januari-September 2009 

 

Meskipun perkembangan pilihan lokasi investasi untuk PMA masih berubah-
ubah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, secara keseluruhan masih tetap 
terkonsentrasi di Pulau Jawa. Realisasi PMA di Pulau Jawa pada tahun 2004 sebesar 70,4 
persen meningkat menjadi 90,3 persen pada periode Januari-September tahun 2009 
(Tabel 3.4). Hal ini menunjukkan bahwa investasi asing nonmigas di luar Pulau Jawa 
perlu ditingkatkan.  
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TABEL 3.4 
REALISASI PMA PER PULAU 

TAHUN 2004-2009 
(USD juta) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Sumatera 851,4 1.232,4 898,1 1.398,5 1.009,9 395,8 

% thd Total 18,6 13,8 15,0 13,5 6,8 4,2 

Jawa 3.218,1 7.239,8 4.416,4 8.503,5 13.566,9 8.413,65 

% thd Total 70,4 81,2 73,7 82,2 91,2 90,3 

Bali dan Nusa 
Tenggara 

107,2 102,6 106,2 56,7 95,5 139,5 

% thd Total 2,3 1,2 1,8 0,5 0,6 1,5 

Kalimantan 368,0 181,8 534,8 300,6 115,2 264,6 

% thd Total 8,0 2,0 8,9 2,9 0,8 2,8 

Sulaewesi 27,4 145,3 15,5 79,6 65,4 95,6 

% thd Total 0,6 1,6 0,3 0,8 0,4 1,0 

Maluku 0,0 9,1 20,0 0,0 0,0 5,9 

% thd Total 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 

Papua 0,0 0,0 0,6 2,4 18,7 2,8 

% thd Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Total 4.572,1 8.911,0 5.991,6 10.341,3 14.871,6 9.317,9 

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
 Keterangan : *) Angka Januari-September 2009 
 

3.1.2 Ekspor  

Selama tahun 2004-2008 ekspor Indonesia tumbuh cukup tinggi, dari USD 71,6 
miliar pada tahun 2004 menjadi USD 137,0 miliar pada tahun 2008 atau meningkat 
rata-rata 17,6 persen per tahun. Peningkatan ekspor tersebut didukung oleh kenaikan 
ekspor migas dan ekspor nonmigas. Ekspor migas meningkat dari USD 15,6 miliar pada 
tahun 2004 menjadi USD 29,1 miliar pada tahun 2008. Sementara itu, ekspor nonmigas 
meningkat dari USD 55,9 miliar pada tahun 2004 menjadi USD 107,8 miliar pada tahun 
2008 atau meningkat dengan rata-rata sebesar 17,9 persen dalam periode 2004-2008 
yang disebabkan oleh peningkatan harga dan volume ekspor (Tabel 3.5).  

Tekanan terhadap ekspor Indonesia mulai terjadi pada tahun 2009. Pada periode 
Januari-September 2009, ekspor migas menurun 51,0 persen akibat menurunnya harga 
minyak dan gas di pasar internasional. Sementara itu, ekspor nonmigas menurun 
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sebesar 18,3 persen pada Januari-September tahun 2009 karena menurunnya 
permintaan dunia sebagai akibat dari krisis ekonomi global. Tekanan terberat terjadi 
pada ekspor produk industri yang penurunannya mencapai 25,5 persen jika 
dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama pada tahun 2008 yang 
disebabkan oleh penurunan, baik harga maupun volume ekspor nonmigas Indonesia.  

 
TABEL 3.5 

PERKEMBANGAN NILAI DAN PERTUMBUHAN EKSPOR INDONESIA 
TAHUN 2004-2009 

Uraian 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Nilai Ekspor (USD juta)             

Total Ekspor  71.584,6 85.660,0 100.798,6 114.100,9 137.020,4 79.952,6 

Ekspor Migas 15.645,3 19.231,5 21.209,5 22.088,6 29.126,3 11,942.8 

Ekspor Nonmigas 55.939,3 66.428,5 79.589,1 92.012,3 107.894,1 68,010.3 

Pertanian 2.496,2 2.880,3 3.364,9 3.657,8 4.584,6 3.115,7 

Industri 48.677,3 55.593,7 65.023,9 76.460,8 88.393,4 51.395,7 

Pertambangan 4.761,4 7.946,9 11.191,4 11.885,0 14.906,2 13.600,6 

Pertumbuhan (%)         

Total Ekspor 17,2 19,7 17,7 13,2 20,1 -25,7 

Ekspor Migas 14,6 22,9 10,3 4,1 31,9 -51,0 

Ekspor Nonmigas 18,0 18,8 19,8 15,6 17,3 -18,3 

Pertanian -1,2 15,4 16,8 8,7 25,3 -10,7 

Industri 19,1 14,2 17,0 17,6 15,6 -25,5 

Pertambangan 19,2 66,9 40,8 6,2 25,4 25,6 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 
Keterangan : *) Angka Januari-September 2009 

 

Upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor nonmigas Indonesia sudah cukup 
berhasil. Konsentrasi ekspor pada lima negara utama (berdasarkan nilai ekspor) makin 
menurun setiap tahun, yang diikuti dengan peningkatan ekspor ke pasar lainnya 
(kelompok negara tujuan ekspor di luar pasar ekspor utama). Konsentrasi ekspor pada 
lima negara utama terus menurun dari 50,7 persen pada tahun 2004 menjadi 47,0 
persen pada tahun 2009 (Tabel 3.6). Pangsa pasar ekspor lainnya juga terus 
menunjukkan kenaikan dari 49,3 persen pada tahun 2004 menjadi 53,0 persen pada 
tahun 2009. Sejalan dengan perkembangan perdagangan global, komposisi lima negara 
yang menjadi pasar ekspor utama selama periode 2004-2009 sedikit mengalami 
pergeseran. Pada tahun 2004-2006, lima negara yang termasuk ke dalam pasar ekspor 
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utama adalah Jepang, Amerika Serikat, Singapura, China, dan Malaysia, sedangkan pada 
tahun 2007-2009 komposisi ini sedikit bergeser menjadi Jepang, Amerika Serikat, 
China, Singapura, dan India. 

 

TABEL 3.6 
PANGSA PASAR EKSPOR NONMIGAS DI PASAR EKSPOR UTAMA DAN LAINNYA TAHUN 

2004-2009 

Uraian 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Nilai Ekspor Nonmigas (USD 
juta)       

Ekspor Nonmigas ke Dunia 55.939,3 66.428,5 79.589,1 92.012,3 107.894,1 68.112,0 

Pasar Ekspor Utama **) 28.357,3 33.091,0 40.021,2 44.943,6 51.290,4 31.997,2 

     Pasar Ekspor Lainnya ***) 27.582,0 33.337,5 39.567,9 47.068,7 56.603,7 36.114,8 

       

Pangsa Pasar (%)       

Ekspor Nonmigas ke Dunia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pasar Ekspor Utama 50,7 49,8 50,3 48,8 47,5 47,0 

Pasar Ekspor Lainnya 49,3 50,2 49,7 51,2 52,5 53,0 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 
Keterangan:    
*) Angka Januari – September 2009 
**) Pasar ekspor utama selama kurun waktu 2004-2006 adalah Jepang, Amerika Serikat, Singapura, 

China, dan Malaysia (berdasarkan nilai ekspor terbesar). Sedangkan pasar ekspor utama selama 
kurun waktu 2007-2009 adalah Jepang, Amerika Serikat, China, Singapura, dan India. 

***) Pasar ekspor lainnya adalah kelompok negara tujuan ekspor diluar pasar ekspor utama  

3.1.3 Pariwisata 

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong 
kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja. Peran tersebut, antara lain, 
ditunjukkan oleh kontribusi kepariwisataan dalam penerimaan devisa negara yang 
dihasilkan oleh kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), nilai tambah PDB, dan 
penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, pariwisata juga berperan dalam upaya 
meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat 
terhadap kekayaaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata 
seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, museum, seni dan tradisi kerakyatan dan 
alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional.  

Pembangunan kepariwisataan pada periode tahun 2004-2009 (RPJMN I), telah 
menunjukkan hasil sebagai berikut. Jumlah kunjungan wisman meningkat dari 5,0 juta 
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pada tahun 2005 menjadi 6,4 juta pada tahun 2008, atau meningkat sebesar 28,0 
persen. Penerimaan devisa dari hasil kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 
dari USD 4,52 miliar pada tahun 2005 menjadi USD 7,37 miliar pada tahun 2008, atau 
meningkat sebesar 63,05 persen. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) 
meningkat dari 198,4 juta perjalanan pada tahun  2005 menjadi 225,0 juta perjalanan 
pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 13,41 persen, serta pengeluaran wisnus 
meningkat dari Rp74,72 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp123,17 triliun pada tahun 
2008 atau meningkat sebesar 64,84 persen (Tabel 3.7).  

 
TABEL 3.7 

PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN 
TAHUN 2004-2008 

Tahun 

Wisman Wisnus 

Jumlah 
(Juta orang) 

Devisa 
(USD miliar) 

Pergerakan 
(Juta orang) 

Pengeluaran  
(Rp. triliun) 

2004 5,3 4,79 202,8 71,70 

2005 5,0 4,52 198,4  74,72 

2006 4,9 4,44 204,6 88,21 

2007 5,5 5,34 222,4 102,01 

2008 6,4 7,37 225,0 123,17 

Sumber:Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2009 
 

Secara internasional, berdasarkan The Travel and Tourism Competitiveness Report 
2009 (World Economic Forum), daya saing pariwisata Indonesia tercatat pada peringkat 
ke-81 dari 133 negara. Posisi tersebut masih di bawah Malaysia (32), Singapura (10), 
dan Thailand (39). Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, dimana peringkat 
Indonesia adalah yang ke-80, peringkat daya saing pariwisata Indonesia mengalami 
penurunan (Tabel 3.8).  

 
TABEL 3.8 

PERINGKAT DAYA SAING PARIWISATA NEGARA ASEAN 

Tahun 
Negara 

Indonesia Kamboja Malaysia Filipina Singapura Thailand Vietnam China 

2008 80 112 32 81 16 42 96 62 

2009 81 108 32 86 10 39 89 47 

Sumber : The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009 (World Economic Forum) 
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3.1.4 Konsumsi Masyarakat 

Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 
adalah permintaan domestik dalam bentuk konsumsi masyarakat. Besarnya kontribusi 
konsumsi masyarakat terhadap perekonomian Indonesia selama ini diukur dari 
proporsi konsumsi masyarakat terhadap PDB yang mencapai 60,9 persen pada tahun 
2008 dan 59,6 persen pada Triwulan I sampai dengan III tahun 2009.  

Saat ekonomi dunia mengalami krisis yang masih berlanjut pada tahun 2009, 
perekonomian negara-negara di  dunia  sebagian besar tumbuh negatif. Hanya beberapa 
negara yang mengalami pertumbuhan positif, termasuk China, India, dan Indonesia. Hal 
ini disebabkan oleh kuatnya permintaan domestik yang bersumber dari konsumsi 
masyarakat. Pada Triwulan I sampai dengan III tahun 2009 konsumsi masyarakat 
tumbuh sebesar 5,2 persen. Pada periode tersebut, perekonomian Indonesia tumbuh 
sebesar 4,2 persen dan sumbangan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan 
adalah sebesar 2,6 persen. Di lain pihak, investasi hanya tumbuh sebesar 3,2 persen  dan 
ekspor barang dan jasa tumbuh negatif 14,1 persen.  

Upaya mendorong daya beli masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut 
(i) meningkatkan stabilitas harga; (ii) melaksanakan berbagai program pemberdayaan 
masyarakat dan bantuan sosial; serta (iii) mendorong perkuatan perdagangan dalam 
negeri untuk meningkatkan kelancaran arus barang  dalam rangka menjaga 
ketersediaan barang, terutama, bahan pokok, mendorong transaksi perdagangan 
domestik, dan meningkatkan kesempatan berusaha. Penjelasan secara rinci mengenai 
upaya menjaga stabilitas harga dapat dilihat pada prioritas bidang stabilitas moneter, 
sedangkan program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial dapat dilihat secara 
lebih rinci di Bab I mengenai Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang.   

Upaya perkuatan perdagangan dalam negeri selama ini dititikberatkan pada 
pembenahan sistem distribusi nasional, pengembangan perdagangan berjangka, dan 
peningkatan iklim usaha perdagangan (terutama melalui persaingan usaha yang sehat). 
Upaya pembenahan distribusi nasional, difokuskan pada peningkatan efisiensi dan 
efektivitas sistem distribusi nasional, yang bertujuan adalah untuk meningkatkan 
kelancaran arus barang dalam upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan 
pokok serta menurunkan biaya ekonomi tinggi. Selama periode 2004-2009, 
pembenahan sistem distribusi diarahkan pada upaya penguatan sarana perdagangan, 
yang merupakan  tempat transaksi perdagangan dan sarana distribusi. Sejak tahun 2004 
sampai dengan 2008 telah dibangun 350 unit pasar  tradisional di 257 daerah 
kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang diprioritaskan pada daerah-daerah di 
wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah-daerah pascabencana/konflik. Dalam 
rangka pembenahan dan pembangunan sarana pergudangan untuk meningkatkan 
ketersediaan stok, telah dibangun 41 unit sarana pergudangan yang terdiri atas 35 unit 
gudang dan 6 unit silo pada tahun 2009.  

Selain itu, upaya yang dilakukan dalam pembangunan perdagangan dalam negeri 
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adalah pengembangan perdagangan berjangka komoditas untuk menciptakan 
transparansi dan kestabilan harga. Selama tahun 2004-2008, rata-rata volume transaksi 
perdagangan berjangka komoditas adalah sebesar 7.823.733 per tahun dengan jumlah 
perusahaan pialang sebesar 68 perusahaan pada tahun 2008/2009, yang pada tahun 
2004 hanya sebesar 22 perusahaan pialang. Di samping itu, telah difasilitasi 
penyelenggaraan pasar lelang sebagai upaya pembentukan harga yang transparan dan 
peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan. Jumlah penyelenggaraan pasar 
lelang telah meningkat dari 9 lokasi pada tahun 2004 menjadi 19 lokasi pada tahun 
2008 di 18 provinsi.  

Dalam kaitannya dengan upaya untuk mendorong pengembangan iklim usaha 
perdagangan, salah satunya ditandai dengan makin berkembangnya bisnis ritel 
(tradisional dan modern) dan waralaba di Indonesia. Perkembangan bisnis ritel modern 
terlihat dari peningkatan omset yang tumbuh dengan pesat dari Rp27 triliun pada tahun 
2004 meningkat menjadi sekitar Rp44,8 triliun pada tahun 2007 dan tahun 2008 sudah 
mencapai sekitar Rp55,4 triliun. Sementara itu, ritel tradisional di Indonesia, tetap 
memiliki posisi strategis. Selama tahun 2004-2008, omset ritel tradisional meningkat 
dari Rp108,7 triliun menjadi Rp156,9 triliun (Tabel 3.9).  

 

TABEL 3.9 
PERKEMBANGAN OMSET BISNIS RITEL INDONESIA 

(Rp Triliun) 
Deskripsi 2004 2005 2006 2007 2008 

Omset Pasar Modern  27,0 31,9 38,9 44,8 55,4 

Total Omset Bisnis Ritel Modern 38,2 45,2 53,2 59,4 70,5 

Total Omset Bisnis Ritel Tradisional 108,7 116,2 130,2 138,6 156,9 

Total Omset Ritel Nasional 146,9 161,4 183,4 198,0 227,4 

      Sumber: AC Nielsen 2008, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (diolah) 

3.1.5 Keuangan Negara 

Strategi kebijakan fiskal selama kurun waktu 2005-2009 diarahkan untuk 
melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal guna mewujudkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan berkelanjutan.  Selain 
itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk memberikan stimulus fiskal, terutama di 
tengah ancaman melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi global. 
Langkah konsolidasi fiskal tersebut ditempuh melalui optimalisasi sumber-sumber 
pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta 
pemilihan alternatif pembiayaan yang tepat untuk meminimalkan risiko keuangan 
(financial risk). 
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Dengan berbagai upaya tersebut, dalam kurun waktu 2005-2009 APBN berjalan 
dengan sehat dan berkelanjutan. Pendapatan negara dan hibah tahun 2005 hingga 
tahun 2008 meningkat seiring dengan meningkatnya laju perekonomian nasional. 
Dalam periode yang sama, pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 18,7 
persen tiap tahun atau naik dari Rp495,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp981,6 
triliun pada tahun 2008, yang  terutama didorong oleh peningkatan perpajakan sebesar 
89,8 (Tabel 3.10).  

 

TABEL 3.10 
REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  

TAHUN 2004-2009 
(Rp Miliar) 

Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Penerimaan Perpajakan  280.558,8  347.031,1  409.203,0   490.988,7   658.700,8      641.160,6  

PNBP  122.545,8  146.888,4  226.950,1   215.119,8   320.604,6      224.525,6  

Hibah         262,1       1.304,8      1.834,1        1.697,7        2.304,0          1.112,7  

Pendapatan Negara dan 
Hibah  

403.366,7  495.224,2  637.987,1   707.806,2   981.609,4      866.799,0  

Rasio Pendapatan Negara 
dan Hibah thd PDB (%)  

17,5 17,8 19,1 17,9 19,8 16,3 

Sumber: Kementerian Keuangan 
*) Angka Realisasi 31 Desember 2009 

 

Peningkatan yang pesat pada penerimaan perpajakan selain karena faktor 
pertumbuhan ekonomi, juga karena keberhasilan kebijakan pemerintah dalam bidang 
perpajakan.  Kebijakan ini, antara lain, dilaksanakan dalam bentuk reformasi 
administrasi perpajakan dan kebijakan penghapusan sanksi pajak (sunset policy) telah 
berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak dari 4.050.161 wajib pajak pada tahun 2004 
menjadi 14.083.624 wajib pajak pada bulan Mei tahun 2009 (Tabel 3.11).  
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TABEL 3.11 
PERKEMBANGAN JUMLAH WAJIB PAJAK   

TAHUN 2004-2009 
(Orang) 

Sumber: Kementerian Keuangan 
* Posisi s.d 31 Mei 2009 
 

Di sisi lain,  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat dari Rp146,9 
triliun pada tahun 2005 menjadi Rp320,6 triliun pada tahun 2008. Peningkatan 
penerimaan tersebut, terutama, didorong oleh peningkatan penerimaan sumber daya 
alam (SDA) minyak bumi dan gas (migas) yang meningkat rata-rata 19,5 persen per 
tahun atau meningkat dari Rp103,8 triliun menjadi Rp211,6 triliun. 

Pendapatan negara dan hibah tetap menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 
2009 meskipun turun karena adanya dampak krisis ekonomi global. Realisasi 
pendapatan negara dan hibah per 31 Desember tahun  2009 sebesar Rp866,8 triliun 
atau turun sebesar Rp114,8 triliun bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2008. 
Kondisi ini disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi yang kemudian 
berdampak pada menurunnya penerimaan perpajakan. Selain itu, karena harga minyak 
mentah dunia diperkirakan lebih rendah, maka penerimaan PNBP migas akan menurun. 

Di sisi belanja negara, realisasi belanja negara dalam kurun waktu yang sama 
(2005 – 2008) naik rata-rata sebesar 17,9 persen per tahun atau meningkat dari 
Rp509,6 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp985,7 triliun pada tahun 2008. Peningkatan 
belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat rata-rata 
sebesar 17,7 persen per tahun dan belanja ke daerah rata-rata sebesar 18,1 persen per 
tahun. 

Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut, terutama, didorong 
oleh peningkatan belanja modal dan bantuan sosial yang masing-masing meningkat 
rata-rata sebesar 22,0 persen dan 23,4 persen per tahun. Kenaikan belanja modal dan 
bantuan sosial ini sejalan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk 
menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, kenaikan belanja 
pemerintah pusat juga didorong oleh kenaikan belanja subsidi, terutama subsidi BBM 
dan listrik. Meningkatnya belanja subsidi BBM dan listrik berkaitan dengan komitmen 

WP 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Bendahara 204.990 274.478 327.258 360.782 392.509 412.006 

Badan 1.116.224 1.124.530 1.226.279 1.344.552 1.481.924 1.538.503 

Orang Pribadi 2.728.947 2.959.006 3.251.753 5.431.689 8.807.666 12.133.115 

Total 4.050.161 4.358.014 4.805.290 7.137.023 10.682.099 14.083.624 

Pertumbuhan 
(%) 

11,0 7,6 10,3 48,5 49,7 31,8 
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pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga dan tingkat kesejahteraan rakyat 
meskipun tekanan harga minyak mentah dunia terus dialami sepanjang periode 
pelaksanaan RPJMN 2004-2009. 

 Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, alokasi belanja ke 
daerah terus meningkat dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Peningkatan tersebut 
didorong oleh peningkatan dana perimbangan sebesar 94,6 persen atau meningkat dari 
Rp143,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp278,7 triliun pada tahun 2008. Kenaikan 
dana perimbangan, utamanya Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk kegiatan 
dalam bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana (KB), infrastruktur jalan dan 
jembatan, irigasi, minum dan sanitasi, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana 
pemerintahan daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, 
serta perdagangan. Sementara itu, sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh, realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang meningkat rata-rata sebesar 17,3 
persen per tahun atau meningkat dari Rp7,2 triliun pada  tahun 2005 menjadi Rp13,7 
triliun pada tahun 2008.  

Sementara itu, dalam rangka meredam gejolak krisis ekonomi global, pada tahun 
2009 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp73,3 triliun untuk stimulus fiskal. 
Dana tersebut  ditujukan terutama untuk (1) memelihara dan/atau meningkatkan daya 
beli masyarakat; (2) menjaga daya tahan perusahaan/sektor usaha menghadapi krisis 
global; serta (3) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK melalui 
kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. 

Pada tahun 2009, realisasi belanja negara per 31 Desember sebesar Rp954,0 
triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp645,4 triliun dan belanja ke 
daerah sebesar Rp308,6 triliun sebagaimana terlihat pada Tabel 3.12 berikut: 

 
TABEL 3.12 

REALISASI BELANJA NEGARA 2004-2009 
(Rp Miliar) 

Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Belanja Pemerintah 
Pusat 

297.464,0 361.155,2 440.032,2 504.623,4 693.355,9 645.435,5 

Belanja Ke Daerah 129.722,9 150.463,9 226.179,9 253.263,2 292.433,4 308.565,6 

Belanja Negara 427.176,5 509.632,4 667.128,9 757.649,9 985.730,6 954.001,1 

Rasio Belanja Negara 
Thd PDB (%) 

18,5 18,3 20,0 19,2 19,9 17,9 

 Sumber: Kementerian Keuangan 
*) Angka Realisasi 31 Desember 2009 

 

Dari uraian tentang belanja terlihat bahwa sepanjang tahun 2005 hingga 2009, 
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kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian 
(countercyclical policy). Dengan arah kebijakan tersebut, defisit anggaran cenderung 
mengalami peningkatan, yakni dari 0,5 persen PDB pada tahun 2005, menjadi 1,6 
persen PDB pada tahun 2009. 

Untuk memenuhi pembiayaan defisit anggaran tersebut, pemerintah 
menerapkan pola kebijakan pembiayaan yang konsisten dan diarahkan untuk 
mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri. Hal ini tercermin dari 
menurunnya utang dalam bentuk pinjaman yang berasal dari luar negeri.  Namun, utang 
yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) terus meningkat dan menjadi sumber 
untuk pembayaran kembali pinjaman dan pemenuhan kebutuhan defisit. Dengan 
kebijakan tersebut, rasio stok utang pemerintah terhadap PDB berhasil diturunkan 
menjadi 33 persen PDB pada tahun 2008 dan turun menjadi 30 persen pada tahun 
2009, dari sebelumnya sebesar 56,6 persen PDB pada tahun 2004 (Gambar 3.1).  

 
GAMBAR 3.1 

PERKEMBANGAN STOK UTANG PEMERINTAH  
TAHUN 2004-2009 

 

 
 
Sumber: Kementerian Keuangan 

 

Pencapaian strategi kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan dan 
menjaga stabilitas ekonomi makro juga didukung oleh peran penting Badan Usaha Milik 
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Negara (BUMN). Pada tahun 2004, terdapat 158 BUMN dan sejak tahun 2005 hingga 
tahun 2009 jumlah BUMN tidak mengalami perubahan, yaitu tetap 139 perusahaan 
(Tabel 3.13). Walaupun jumlah perusahaan tidak berubah, nilai aset bertambah 
signifikan, yaitu Rp1.365,8 trilliun pada tahun 2005 diperkirakan menjadi Rp2.040,2 
triliun pada tahun 2009 (menurut data rencana kerja dan anggaran perusahaan). 
Besaran lain yang menunjukkan perkembangan positif  BUMN adalah laba bersih, 
pengeluaran untuk barang modal (capital expenditure, capex), dan pengeluaran 
operasional (operational expenditure, opex).  

 
TABEL 3.13 

PERKEMBANGAN BUMN 
TAHUN 2004-2009 

 
Satuan 2004 

Realisasi Perkiraan 

2005 2006 2007 2008 2009 

Jumlah BUMN Perusahan 158 139 139 139 139 139 

Aset Rp. trilliun 1.247,3 1.365,8 1.506,1 1.736,8 1.845,8 2.040,2 

Laba Bersih Rp. trilliun 44,1 42,3 53,1 71.4 78,6 70,9 

Pengeluaran 
Modal 

Rp. trilliun 32,2 39,9 47,9 91,2 128,3 152,1 

Pengeluaran 
Operasi 

Rp. trilliun 409,1 538,8 621,6 626,2 962,7 836,3 

Sumber: Kementerian BUMN 
 

3.1.6 Moneter 

Kebijakan moneter selama tahun 2004 sampai dengan 2009 diarahkan untuk 
menjaga stabilitas harga dalam negeri dan nilai tukar rupiah serta mendorong kegiatan 
ekonomi secara seimbang. Dengan terjaganya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, 
diharapkan suku bunga berada pada tingkat yang kompetitif jika dibandingkan dengan 
negara-negara tetangga sehingga kegiatan dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi 
lebih kondusif dan berkualitas.  

Kebijakan moneter yang dikeluarkan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini 
secara umum konsisten dengan rezim kebijakan moneter baru yang diterapkan sejak Juli 
2005, yaitu kerangka kerja pencapaian sasaran inflasi (Inflation Targeting Framework – 
ITF) dengan menggunakan suku bunga referensi Bank Indonesia (BI rate) sebagai sinyal 
kebijakan moneter. Adapun sasaran inflasi yang ingin dicapai tersebut ditetapkan oleh 
pemerintah dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Kebijakan-
kebijakan pengendalian inflasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yaitu 
kebijakan moneter, kebijakan pengaturan dan pemantauan transaksi devisa, serta 
koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal serta pemangku kepentingan 
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lainnya, baik di pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Koordinasi 
kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia sangat diperlukan, terutama, di dalam 
menghadapi berbagai guncangan eksternal, termasuk krisis keuangan global dan 
menjaga iklim usaha yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Inflasi selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 secara umum berfluktuasi, 
tetapi terkendali. Lonjakan dan fluktuasi harga komoditas dunia yang berimbas pada 
kenaikan BBM dalam negeri telah menyebabkan inflasi meningkat cukup besar pada 
tahun 2005 dan 2008, yang masing-masing mencapai 17,1 persen dan 11,1 persen (Tabel 
3.14). Lonjakan inflasi tahun 2005, terutama, dipicu oleh tingginya harga minyak di pasar 
dunia yang menyebabkan beban subsidi BBM dalam negeri yang disediakan dalam APBN 
2005 tidak mencukupi sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kesinambungan fiskal 
pemerintah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian 
harga BBM di dalam negeri pada tahun tersebut sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 1 
Maret 2005 dengan tingkat kenaikan rata-rata sebesar 29 persen dan pada 1 Oktober 
2005 dengan kenaikan rata-rata sebesar 126 persen. 

Meningkatnya inflasi pada tahun 2005 tersebut dikendalikan melalui langkah-
langkah kebijakan pengetatan moneter yang konsisten. Secara bertahap, BI rate 
dinaikkan dari 8,50 persen pada bulan Juni 2005 menjadi 12,75 persen pada bulan 
November 2005 dan bertahan sampai dengan bulan April 2006 kemudian diturunkan 
bertahap sehingga mencapai 9,75 persen pada bulan Desember 2006. Selain melakukan 
peningkatan BI rate melalui operasi pasar terbuka (OPT), juga dilakukan upaya-upaya 
untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas di pasar uang dan 
penyempurnaan berbagai instrumen moneter seperti menaikkan Giro Wajib Minimum 
(GWM) dan menaikkan suku bunga fasilitas simpanan Bank Indonesia (FASBI) 7 hari. 
Langkah pengetatan moneter tersebut dibarengi dengan upaya-upaya menjaga stabilitas 
nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi masyarakat. 

Pada tahun 2007, stabilitas ekonomi dan moneter cukup terjaga stabil. Kebijakan 
moneter melonggar, penyaluran kredit dan kegiatan ekonomi meningkat. BI rate pada 
bulan Desember 2006 sebesar 9,75 persen diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 
8,0 persen pada akhir tahun 2007. Inflasi yang pada bulan Desember 2006 sebesar 6,60 
persen, menurun menjadi 5,77 persen pada bulan Juni 2007. Stabilitas perkembangan 
harga tersebut ditopang oleh menurunnya inflasi komoditas makanan yang bergejolak 
(volatile foods), rendahnya inflasi komoditas yang harganya diatur pemerintah 
(administered prices) yang antara lain didukung oleh komitmen Pemerintah untuk tidak 
mengubah harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL), serta kredibilitas kebijakan yang 
semakin membaik sehingga berpengaruh positif terhadap ekspektasi inflasi masyarakat 
yang pada gilirannya dapat memfasilitasi pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan.  

Setelah melalui periode yang relatif cukup stabil pada tahun 2006 dan 2007, pada 
awal tahun 2008 tekanan harga BBM dunia kembali menguat dan harga komoditas 
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pangan di pasar dunia mengalami peningkatan. Sebagai dampaknya, pada bulan Mei 
2008, setelah dilakukan penyesuaian harga BBM dalam negeri, laju inflasi meningkat 
menjadi 11,03 persen pada bulan Juni 2008, dan mencapai puncaknya sebesar 12,14 
persen pada bulan September 2008. Namun, pada akhir tahun 2008 laju inflasi menurun 
menjadi 11,06 persen seiring dengan menurunnya tekanan terhadap inflasi yang 
utamanya disebabkan oleh semakin menurunnya harga-harga komoditas di pasar dunia 
dan terjaganya pasokan pangan/beras dalam negeri. Sementara itu, pada tahun yang 
sama, tekanan kenaikan harga BBM dunia dan krisis keuangan yang terjadi di Amerika 
Serikat dan Eropa yang dibarengi dengan praktik spekulasi valas menyebabkan 
kelangkaan dolar AS di dalam negeri.  

Sebagai respons terhadap kenaikan inflasi akibat tekanan lonjakan harga BBM 
dan komoditas pangan di pasar dunia pada tahun 2008 tersebut, BI rate dinaikkan secara 
bertahap dari 8,0 persen pada bulan Desember 2007 menjadi 9,50 persen pada bulan 
Oktober dan November 2008 kemudian diturunkan menjadi 9,25 persen pada akhir 
tahun 2008. Tekanan kenaikan harga BBM dunia dan krisis keuangan yang terjadi di 
Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2008 menyebabkan kelangkaan likuiditas dalam 
negeri. Kondisi ini diantisipasi oleh BI, antara lain, dengan menerapkan kebijakan 
pelonggaran likuditas perbankan.  

Selain tekanan kenaikan harga BBM dunia, krisis keuangan yang terjadi di 
Amerika Serikat dan Eropa menyebabkan meningkatnya permintaan dolar AS untuk 
membantu pemulihan sektor keuangan dan sektor riil di Amerika Serikat. Investor 
keuangan asing di negara-negara maju dan berkembang menarik sebagian investasinya 
di pasar modal dunia dan mengalirkan dolar AS ke Amerika Serikat. Akibatnya, nilai 
tukar rupiah melemah secara bertahap dari Rp9.419 pada akhir tahun 2007 hingga 
menjadi Rp12.151/USD pada akhir November 2008. Namun, nilai tukar rupiah kemudian 
menguat menjadi Rp10.950/USD pada akhir tahun 2008. Untuk mengatasi kelangkaan 
valuta asing utama dunia, Indonesia mengadakan kerja sama pengadaan valuta asing 
(bilateral swap) dengan Jepang dan China, serta mengadakan multilateral swap dengan 
ASEAN + 3 (Jepang, China dan Korea Selatan). 

Dalam memasuki tahun 2009, pergerakan inflasi berbalik menurun, seiring 
dengan berkurangnya tekanan inflasi sebagai dampak dari penurunan harga BBM dalam 
negeri dan cukup terjaganya pasokan bahan pangan pokok domestik serta membaiknya 
ekspektasi inflasi dari para pelaku ekonomi. Hal tersebut pada akhirnya mendorong 
ekspektasi inflasi yang terus menurun sehingga pada bulan Agustus 2009 inflasi secara 
tahunan (y-o-y) tercatat sebesar 2,75 persen. Meskipun pada bulan September 2009 
inflasi sempat menguat tipis menjadi 2,83 persen (y-o-y) akibat tekanan kenaikan harga 
karena berlangsungnya puasa dan lebaran, inflasi kembali melemah sehingga pada akhir 
tahun 2009 menjadi 2,78 persen (y-o-y), jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 
tingkat inflasi pada akhir tahun 2008. 

Seiring dengan penurunan laju inflasi dan untuk mendorong kegiatan sektor riil, 
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BI rate diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 6,5 persen pada bulan Agustus 
2009 dan dipertahankan stabil dalam bulan September sampai dengan Desember 2009. 
Pada waktu yang sama nilai tukar rupiah juga menguat hingga mencapai Rp10.060/USD 
pada akhir Agustus 2009 dan semakin menguat menjadi Rp9.400/USD pada akhir tahun 
2009. Penguatan nilai tukar rupiah tersebut, antara lain, didukung oleh neraca 
pembayaran yang surplus; imbal hasil rupiah yang menarik; premi risiko yang menurun; 
melemahnya mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia  serta 
meningkatnya keyakinan investor global kepada kinerja perekonomian Indonesia yang 
ditunjukkan dengan meningkatnya peringkat Indonesia dari “stable” ke “positive” 
(menurut laporan Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional “Standards & Poor’s” pada 
bulan Oktober 2009). 

TABEL 3.14 
PERGERAKAN INFLASI, BI RATE DAN NILAI TUKAR 

TAHUN 2004–2009 
(Persen) 

Periode 
Laju Inflasi 

tahunan 
BI Rate*) 

Nilai tukar  
Rp/USD*) 

2004  6,40 6,4 9.290 

2005  17,11 12,75 9.830 

2006  6,60 9,75 9.020 

2007  6,59 8,00 9.419 

2008  11,06 9,25 10.950 

2009 

Jan 9,17 8,75 11.355 

Feb 8,60 8,25 11.980 

Mar 7,92 7,75 11.575 

Apr 7,14 7,50 10.713 

May 6,04 7,25 10.340 

Jun 3,65 7,00 10.225 

Jul  2,71 6,75 9.920 

 Ags 2,75 6,50 10.060 

 Sep 2,83 6,50 9.681 

 Okt 2,57 6,50 9.545 

 Nov 2,41 6,50 9.480 

 Des 2,78 6,50 9.400 

Sumber   : Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia  
Keterangan  : *) posisi akhir periode     
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3.1.7 Sektor Keuangan 

Tekanan krisis keuangan global, gejolak harga komoditas, serta resesi ekonomi di 
berbagai kawasan sejak pertengahan 2007 memberikan pengaruh  signifikan terhadap 
stabilitas ekonomi makro. Secara terkoordinasi, pemerintah dan Bank Indonesia telah 
mengeluarkan langkah-langkah stabilisasi ekonomi sebagai bagian dari upaya 
meminimalkan dampak gejolak pasar keuangan global, yang dapat  direspons cukup 
baik oleh pelaku pasar dan masyarakat sehingga dapat menjaga kepercayaan 
masyarakat pada sektor keuangan di Indonesia. Struktur sektor keuangan di Indonesia 
tidak mengalami banyak perubahan pada saat industri perbankan yang terdiri atas bank 
umum dan bank perkreditan rakyat masih mendominasi sistem keuangan Indonesia. 
Pada industri perbankan, dalam rangka mewujudkan sektor keuangan yang sehat, kuat, 
dan efisien serta meningkatkan intermediasi perbankan dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi terutama mendukung pertumbuhan sektor riil, telah disusun 
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan program jangka panjang. Upaya-
upaya dimaksud telah terbukti dengan daya tahan perbankan nasional yang semakin 
tidak rentan terhadap krisis keuangan global.  

Sehubungan dengan kondisi eksternal yang tidak menentu, terutama, pada tahun 
2008, telah ditetapkan kebijakan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan 
domestik khususnya perbankan. Beberapa kebijakan penting perbankan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah selama tahun 2008 antara lain adalah (1) memberi 
bantuan perbankan yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik serta 
menimbulkan potensi krisis yang akan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN (Perppu 
No.2 tahun 2002 tentang Perubahan terhadap UU No. 23 tahun 1998 tentang Bank 
Indonesia); (2) mengubah besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan/LPS (PP No 66 Tahun 2008 tentang Besaran Simpanan yang Dijamin 
Lembaga Penjamin Simpanan) dari Rp100 juta menjadi Rp2 miliar yang didahului oleh 
Perppu Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan UU No 24 tentang Lembaga Penjamin 
Simpanan; serta (3) membentuk landasan hukum bagi Jaring Pengaman Sektor 
Keuangan (Perppu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan).  

Koordinasi yang cukup terjaga antara pemerintah dan Bank Indonesia juga terus 
diperkuat dalam rangka penanganan dampak krisis global. Seiring dengan kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa 
kebijakan, antara lain, pelonggaran di dalam pengaturan Giro Wajib Minimum/GWM 
(PBI No.10/25/PBI/2008 tentang Perubahan PBI No 10/19/PBI/2008 tentang GWM 
Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing). Terkait dengan 
peran Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, dalam periode 2005-2008 telah 
dikeluarkan beberapa peraturan yang antara lain adalah Fasilitas Likuiditas Intrahari 
(FLI), Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dan Fasilitas Pembiayaan Darurat 
(FPD).  

Di sisi perbankan syariah, pencapaian industri perbankan syariah nasional yang 
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cukup menonjol pada periode tahun 2004-2009 adalah dikeluarkannya UU No.21 tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah sehingga dengan UU tersebut industri perbankan 
syariah telah memiliki landasan hukum yang kuat. Sebelumnya, telah pula dikeluarkan 
UU No.19 tahun 2008 tentang Sertifikat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang 
memberikan dukungan berupa dikeluarkannya instrumen SBSN. Bank Indonesia dalam 
hal ini juga menerbitkan SBI syariah yang kedua instrumen tersebut sangat membantu 
perbankan syariah dalam pengelolaan likuiditasnya. 

Berbagai kebijakan tersebut dimaksudkan, antara lain, untuk (1) melanjutkan 
proses penguatan institusional perbankan dalam menghadapi iklim persaingan yang 
semakin tajam; (2) mengembangkan dan meningkatkan efektivitas peran perbankan 
dalam proses pembiayaan kepada sektor produktif yang mampu mendorong 
pertumbuhan perekonomian; (3) meningkatkan kemampuan perbankan dalam 
menerapkan prinsip kehati-hatian dan praktik perbankan yang sehat serta 
mengembangkan metode pengawasan perbankan yang bersifat forward looking; dan (4) 
meningkatkan kesiapan industri perbankan nasional dalam memenuhi berbagai 
prasyarat penerapan best practices. Dalam kerangka tersebut berbagai ketentuan yang 
dikeluarkan difokuskan pada penguatan dan penataan struktur serta permodalan bank, 
seperti peningkatan penerapan good corporate governance (GCG), penanganan risiko 
dan transparansi bank, pemberian fasilitas atas kelancaran pelaksanaan fungsi 
intermediasi industri perbankan serta meningkatkan akses ke perbankan bagi 
masyarakat kurang mampu.  

Dalam kerangka pengembangan sektor usaha mikro dan kecil, sektor perbankan 
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan melalui penyaluran kredit 
dengan persyaratan yang mudah dan tingkat bunga yang terjangkau. Dalam hal ini, 
pelaksanaan program keterkaitan (linkage program) antara bank umum dan bank 
perkreditan rakyat merupakan cara yang realistis, memperhitungkan risiko, dan 
menggunakan sumber daya secara optimal. Upaya linkage program ini diharapkan akan 
memberikan hasil yang lebih signifikan apabila didukung pula dengan skim penjaminan 
kredit daerah. 

Seiring dengan upaya tersebut, kondisi ketahanan perbankan dalam kurun waktu 
2005–2008 dapat dijaga dengan relatif stabil. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi CAR 
bank umum yang berkisar antara 16,0-20,0 persen, yang berada jauh di atas ketentuan 
sebesar 8,0 persen (Tabel 3.15). Namun, terdapat potensi kenaikan risiko yang 
tercermin dari kenaikan angka NPL hingga mencapai 3,8 persen pada bulan September 
2009, setelah memiliki trend yang menurun sejak tahun 2005 yang antara lain 
disebabkan oleh melambatnya aktivitas ekonomi. Kondisi ini perlu dicermati mengingat 
pada periode-periode sebelumnya angka tersebut sudah cenderung menurun. 
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TABEL 3.15 
 INDIKATOR PERBANKAN NASIONAL  

TAHUN 2004-2009 
(Persen) 

Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 
2009 

Tw I Tw II Jul Ags Sep 

Capital Adequacy 
Ratio (CAR) 

19,4 19,3 21,3 19,3 16,8 18,0 16,1 17,3 17,1 17,8 

Non Performing 
Loans (NPL) 

4,5 7,6 6,1 4,1 3,2 3,9 3,9 4,1 4,0 3,8 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia 
 

Fungsi intermediasi perbankan pada awalnya juga mengalami kenaikan yang 
tercermin dari peningkatan LDR dan sedikit menurun pada akhir 2008 kemudian 
berlanjut di 2009. Semula rasio tersebut cenderung meningkat seiring dengan 
optimisme akan prospek perekonomian, dari 50,0 persen pada akhir tahun  2004 
menjadi 66,3 persen pada akhir tahun 2007 dan mencapai puncaknya pada bulan 
Agustus 2008 menjadi 79,0 persen yang didorong oleh laju pertumbuhan kredit yang 
cukup tinggi (Tabel 3.16), tetapi sejak September 2008 mulai menurun menjadi 77,7 
persen; 74,6 persen (Desember 2008) dan pada bulan September 2009 mencapai 73,6 
persen. 

 
TABEL 3.16 

PERTUMBUHAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN  
DANA MASYARAKAT (RUPIAH DAN VALAS) 

TAHUN 2004-2009 
(Persen) 

Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 
2009 

Tw I Tw II Jul Ags Sep 

Penghimpunan Dana 8,7 16,8 14,2 19,0 15,0 21,4 17,2 17,6 20,4 16,3 

1. Giro 13,6 11,4 21,4 28,6 1,1 12,2 8,1 6,1 18,9 17,2 

2. Tabungan 22,0 -4,8 18,2 31,9 13,5 14,7 12,4 13,7 15,0 16,5 

3. Deposito -1,0 34,8 9,4 7,7 23,4 30,8 25,3 26,5 24,7 15,7 

Penyaluran Dana 27,3 25,8 14,0 26,0 30,8 25,9 15,9 14,6 13,1 9,6 

1. Kredit Investasi 25,9 22,2 14,3 18,2 41,2 38,5 33,6 35,2 32,6 30,0 

2. Kredit Modal Kerja 23,3 25,0 17,4 27,5 28,7 23,4 10,4 8,9 6,5 2,8 

3. Kredit Konsumsi 38,3 36,7 9,3 25,1 29,9 24,4 19,2 17,7 17,9 15,3 

Loan to Deposit Ratio 
(LDR) 

50,0 59,7 61,6 66,3 74,6 73,1 73,2 74,1 74,1 73,6 

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Bank Indonesia 
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Di sisi pertumbuhan kredit, sampai dengan September 2009 kredit tumbuh 
sebesar 9,6 persen (y-o-y) dengan nilai Rp1.369,5 triliun. Jika dilihat dari komponennya, 
pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada kredit investasi sebesar 30,0 persen pada 
periode yang sama. Di sisi penghimpunan dana, simpanan masyarakat pada bank 
tumbuh sebesar 16,3 persen (y-o-y), yaitu dari Rp1.551,6 triliun pada September 2008 
menjadi Rp1.804,3 triliun pada September 2009, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
pertumbuhan akhir tahun 2008 sebesar 15,0 persen (y-o-y). Terjaganya kepercayaan 
masyarakat menjadi salah satu faktor pertumbuhan simpanan masyarakat yang tetap 
tinggi.  

Penyaluran kredit MKM (Mikro, Kecil, dan Menengah) oleh perbankan juga terus  
mengalami peningkatan, yakni dari sebesar Rp354,9 triliun pada tahun 2005, tumbuh 
89,8 persen menjadi Rp701,4 triliun pada September 2009. Terjadinya krisis keuangan 
global  telah  menyebabkan makin selektifnya perbankan dalam menyalurkan kredit. 
Namun, kredit mikro masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal tersebut terjadi 
karena kredit mikro bersifat  fix rate (flat). Selain itu, debitur mikro lebih banyak 
berusaha di bidang penyediaan kebutuhan dasar untuk pasar domestik, seperti 
perdagangan, industri pengolahan makanan, produk pertanian dan sayur-sayuran 
sehingga tidak banyak dipengaruhi krisis keuangan global. Sementara itu, jika dilihat dari 
tren NPL, kualitas kredit MKM mengalami sedikit penurunan pada tahun 2006 kemudian 
membaik kembali pada tahun 2007 dan 2008. Meskipun krisis keuangan global 
menyebabkan peningkatan NPL kredit MKM pada triwulan I 2009, peningkatan NPL 
tersebut diprediksi tidak akan berlanjut karena adanya daya tahan UMKM dalam 
menghadapi gejolak ekonomi yang terjadi.   

Perbankan syariah  juga  mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pada 
September 2009, pembiayaan yang didistribusikan dan dana masyarakat yang 
terhimpun oleh perbankan syariah masing-masing mencapai Rp44,52 triliun dan 
Rp45,38 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk UMKM dengan porsi yang cukup 
signifikan, yaitu sekitar 70 persen. Sementara itu, pada periode 5 tahun terakhir, 
perbankan syariah telah pula berhasil mempertahankan kualitas aset yang cukup baik 
yang ditunjukkan dengan tingkat non performing financing (NPF) yang masih terkendali 
sekitar 4-5 persen dan tingkat  financing to deposit ratio  (FDR) yang cukup tinggi, yaitu 
rata-rata diatas 90 persen.  

Berkaitan dengan perkembangan lembaga pembiayaan mikro, jumlah BPR 
konvensional mengalami penurunan akibat terjadinya konsolidasi. Selain itu, 
pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pada BPR juga mengalami perlambatan. 
Selama periode 2005-2008, dana pihak ketiga BPR tumbuh rata-rata sebesar 17,29 
persen per tahun, yaitu dari Rp 13,2 triliun (2005) menjadi Rp 21,3 triliun (2008) dan 
melambat menjadi 15,4 persen (y-o-y) pada September 2009. Sementara itu, pada 
periode yang sama, kredit tumbuh sebesar 20,15 persen per tahun, yaitu dari Rp14,7 
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triliun (2005) menjadi Rp25,5 triliun (2008) dan melambat menjadi 6,75 persen (y-o-y) 
pada September 2009. Namun, fungsi intermediasi LDR BPR relatif tetap stabil, yaitu 
sekitar 80,0 persen pada periode 2005-2008.   

Di sisi pasar modal, setelah mengalami perkembangan yang berarti pada tahun 
2006 dan 2007, pasar modal domestik terimbas oleh krisis keuangan yang mulai terasa 
sejak September 2008, tetapi kemudian mulai bangkit pada awal triwulan II 2009. 
Perkembangan pasar modal yang cukup pesat pada tahun 2004 agak terhambat karena 
peningkatan harga BBM dunia dan dalam negeri serta diterapkannya kebijakan moneter 
ketat pada tahun 2005. Indeks harga saham gabungan sedikit meningkat dari 1.000,23 
pada akhir tahun 2004 menjadi 1.162,63 pada akhir tahun 2005. Dengan menurunnya 
harga BBM dunia, kebijakan stabilitas ekonomi makro yang berhati-hati dibarengi 
dengan kebijakan moneter yang melonggar, mendorong kembali kegiatan transaksi di 
pasar modal pada tahun 2006 dan 2007. IHSG meningkat pesat menjadi 1.805,52 pada 
akhir tahun 2006 dan melonjak menjadi 2.745,83 pada akhir tahun 2007. Namun, 
memburuknya prospek kondisi perkonomian global, yang dampaknya mulai terasa pada 
triwulan III 2008, menyebabkan IHSG merosot dan sempat mencapai level terendah 
pada 28 Oktober 2008 sebesar 1.111,39 dan ditutup sebesar 1.355,41 pada akhir 
Desember 2008. Secara bertahap, pasar modal domestik mulai bangkit pada awal 
triwulan II 2009, IHSG meningkat menjadi 1.722,77 pada bulan April 2009 kemudian 
menjadi 2.026,78 pada bulan Juni 2009 dan 2.467,59 pada September 2009. 

Selanjutnya, kapitalisasi pasar modal terhadap PDB juga meningkat dari sebesar 
32,3 persen terhadap PDB pada tahun 2004 menjadi sekitar 33,8 persen terhadap PDB 
pada tahun 2008 (Tabel 3.17). Meskipun terjadi peningkatan dalam nilai nominal 
kapitalisasi pasar modal, perlu diwaspadai nilai emisi pasar modal yang sejak tahun 
2004 terus menurun dari 14,8 persen per PDB menjadi 11,2 persen per PDB pada tahun 
2008. 

 
TABEL 3.17 

PERKEMBANGAN ASET LEMBAGA KEUANGAN DAN PASAR MODAL 
TAHUN 2004-2008 

(Rp. Triliun) 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Nilai % 
PDB 

Nilai % PDB Nilai % 
PDB 

Nilai % PDB Nilai % PDB 

           

A. Perbankan 1.288,8 56,1 1.490,2 53.,5 1.717,2 51,4 2.014,2 50,9 2,.343,1 47,3 

  - Bank Umum 1.272,1 55,4 1.469.8 52,8 1.693,9 50,7 1.986,5 50,2 2.310,6 46,6 

  - BPR 16,7 0,7 20,4 0,7 23,4 0,7 27,7 0,7 32,5 0,7 

           

B. Non 
Perbankan 

261,6 11,4 307,5 11,0 370,4 11,1 457,4 11,6 515,1 10,4 

  - Asuransi 119,9 5,2 139,4 5,0 174,9 5,2 228,8 5,8 243,2 4,9 

  - Dana Pensiun 56,9 2,5 63,9 2,3 77,6 2,3 91,1 2,3 89,8 1,8 

  - Perusahaan  
Pembiayaan 

78,9 3,4 96,5 3,5 108,9 3,3 127,3 3,2 168,5 3,4 
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 2004 2005 2006 2007 2008 

Nilai % 
PDB 

Nilai % PDB Nilai % 
PDB 

Nilai % PDB Nilai % PDB 

  - Perusahaan 
Modal Ventura 

2,4 0,1 2,9 0,1 3,0 0,1 2,8 0,1 2,8 0,1 

  - Pegadaian *) 3,5 0,2 4,8 0,2 6,0 0,2 7,4 0,2 10,8 0,2 

C. Total (A+B) 1550,4 67,5 1.797,8 64,6 2.087,6 62,5 2.471,6 62,5 2.858,2 57,7 

           

D. Emisi Pasar 
Modal 

340,8 14,8 358,4 12,9 383,6 11,5 462,2 11,7 555,4 11,2 

  - Nilai Emisi 
Saham 

257,8 11,2 267,2 6,3 281,0 8,4 328,3 8,3 407,2 8,2 

  - Nilai Emisi 
Obligasi 

83,0 3,6 91,2 3,3 102,6 3,1 133,9 3,4 148,1 3,0 

           

Kapitalisasi 
Pasar Modal 

741,6 32,3 864,1 31,0 1.316,9 39,4 2.548,5 64,4 1.675,2 33,8 

  - Saham 679,9 29,6 801,3 28,8 1.249,1 37,4 1.988,3 50,2 1.076,5 21,7 

  - Obligasi 
(korporasi & 
SUN) 

61,6 2,7 62,9 2,3 67,8 2,0 560,1 14,2 598,7 12,1 

           

PDB Nominal 2.295,8  2.785,0  3.338,2  3.957,4  4.954,0  

Sumber: Kementerian Keuangan, BPS, dan Bank Indonesia 
 

Terjaganya stabilitas sektor keuangan tersebut didukung oleh berbagai faktor 
sebagai berikut. Pertama, telah diterapkan peraturan perbankan dan lembaga keuangan 
bukan bank (LKBB) yang bersifat preventif terhadap pencegahan risiko kegagalan 
penempatan investasi. Kedua, telah dibentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan (Juni 
2007) guna meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan pertukaran informasi dalam 
rangka stabilitas sistem keuangan. Ketiga, telah semakin membaiknya kesadaran para 
pelaku industri dalam menerapkan aturan mengenai tata kelola yang baik (good 
governance) dan perlindungan masyarakat penggunanya/nasabah. Di samping itu, 
dengan dilakukannya penggabungan dua bursa (Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 
Surabaya) menjadi Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2007 dimaksudkan pula agar 
dapat meningkatkan efisiensi pasar modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
ketahanan sektor keuangan. 

Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) di luar pasar modal juga 
telah menunjukkan berbagai perkembangan. Kepercayaan masyarakat terhadap LKBB 
sudah semakin baik, yang ditunjukkan oleh meningkatnya aset lembaga keuangan 
nonbank (asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura) dari 
Rp261,6 triliun (di tahun 2004) menjadi sekitar Rp503,6 triliun (di tahun 2008) atau 
meningkat sekitar 17,8 persen per tahun. Namun pangsa terhadap PDB nasional 
menurun dari 11,4 persen pada tahun 2004 menjadi 10,2 persen pada tahun 2008. 

Masuknya  Indonesia ke dalam daftar Non Cooperative Countries and  Territories 
(NCTTs) oleh Financial Actions Task Force on Money Laundering (FATF) pada bulan Juni 
2001 membawa dampak negatif bagi perkembangan ekonomi dan tatanan pergaulan 
secara internasional. Langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk 
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dapat keluar dari keterkucilan tersebut, antara lain, adalah penguatan kerangka hukum 
(legal framework), peningkatan pengawasan di sektor keuangan khususnya yang 
berkaitan dengan pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, penerapan 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), 
yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, dan 
operasionalisasi PPATK sebagai lembaga financial intelligence unit (FIU) dan focal point 
di dalam membangun rezim anti pencucian uang yang efektif, penguatan kerja sama 
antarlembaga domestik dan interternasional serta penegakan hukum. 

Menurut data statistik mengenai laporan yang diterima PPATK dari PJK, LTKM 
(Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan) yang disampaikan oleh PJK melalui 
cara online maupun offline mengalami peningkatan signifikan. Total LTKM yang 
diterima oleh PPATK hingga akhir tahun 2004 adalah sebanyak 838 LTKM dengan 
jumlah rata-rata sebanyak 70 LTKM per bulan yang disampaikan oleh sebanyak 71 PJK. 
Pada akhir tahun 2009 LTKM mengalami peningkatan sangat signifikan menjadi 2.3520 
laporan dengan jumlah rata-rata 1.960 laporan per bulan dari 304 Penyedia Jasa 
Keuangan (PJK) sebagaimana tercermin dalam (Tabel 3.18). 

 
TABEL 3.18 

PERKEMBANGAN PENERIMAAN  
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)  

TAHUN 2005-2009 

No Tahun Jumlah LTKM Rata-Rata Per Bulan 
Penyedia Jasa 

Keuangan 

1. 2005 2.055 171,3 133 

2. 2006 3.482 290,2 161 

3. 2007 5.831 485,9 193 

4. 2008 10.432 869,3 244 

5. 2009 23.520  1.960,0 304 

Sumber: Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
 

Hal yang sama terjadi pada Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Jumlah 
LTKT yang telah dilaporkan oleh PJK kepada PPATK hingga bulan September 2009 
mencapai sebanyak 6.939.185 LTKT. Adapun jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai 
(LPUT) yang diterima oleh PPATK hingga akhir tahun 2008 mencapai 3.014 LPUT dan 
hingga Akhir tahun 2009 meningkat menjadi sebanyak 4.093 LPUT. 

3.1.8 Industri  

Pertumbuhan industri pengolahan dalam kurun waktu 2005-2009 cenderung 
menurun. Pada tahun  2004 industri pengolahan tumbuh 6,4 persen dan khusus untuk 
industri non-migas mencatat pertumbuhan 7,5 persen (Tabel 3.19). Pada tahun 2005 
pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar 4,6 persen dengan industri 
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nonmigas 5,9 persen. Angka pertumbuhan ini terus menurun hingga tahun 2008 
industri pengolahan tercatat tumbuh  3,7 persen dan industri nonmigas tercatat 4,1 
persen. Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2009 pertumbuhan industri 
hanya tercatat sebesar 1,4 persen dengan industri nonmigas tumbuh sebesar 1,7 
persen. 

 
TABEL 3.19 

PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN  
TAHUN 2004–2009 

(Persen) 

Cabang Industri 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 

INDUSTRI PENGOLAHAN 6,38 4,60 4,59 4,67 3,66 1,43 

Industri Pengolahan Migas -1,95 -5,67 -1,66 -0,06 -0,33 -1,78 

Industri Pengolahan Nonmigas 7,51 5,86 5,27 5,15 4,05 1,72 

       

1. Makanan, Minuman, 
Tembakau 

1,39 2,75 7,21 5,05 2,34 13,31 

2. Tekstil, Brg. Kulit dan 
AlasKaki 

4,06 1,31 1,23 -3,68 -3,64 -0,76 

3. Brg. Kayu dan Hasil Hutan -2,07 -0,92 -0,66 -1,74 3,45 -1,98 

4. Kertas dan Barang Cetakan 7,61 2,39 2,09 5,79 -1,48 4,53 

5. Pupuk, Kimia dan Barang  
Karet 

9,01 8,77 4,48 5,69 4,46 1,15 

6. Semen, Brg.Galian Non  
Logam 

9,53 3,81 0,53 3,40 -1,49 -2,88 

7. Logam Dasar Besi dan Baja -2,61 -3,70 4,73 1,69 -2,05 -7,19 

8. Alat Angkut, Mesin, 
Peralatan 

17,67 12,38 7,55 9,73 9,79 -5,35 

9. Barang Lainnya 12,77 2,61 3,62 -2,82 -0,96 3,80 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
Catatan: *) Angka hingga triwulan III-2009 
 

Industri nasional masih didominasi oleh 4 (empat) kelompok industri. Pada 
Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2009 peran industri makanan, minuman, 
dan tembakau mencapai sekitar 33,1 persen; industri alat angkut, mesin, dan 
peralatannya sekitar 27,3 persen; industri pupuk kimia, dan barang karet sekitar 12,9 
persen.  Kemudian, industri tekstil, barang kulit dan alas kaki sekitar 9,3 persen. 
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Sejalan dengan rendahnya pertumbuhan industri pengolahan maka jumlah 
tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan dalam periode tahun 2004 
sampai dengan Februari 2009 sedikit meningkat. Pada kurun waktu 2004-2009, jumlah 
tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan naik sebesar 1,55 juta orang 
dari 11,07 juta orang pada 2004 menjadi 12,62 juta orang pada Februari 2009 (Tabel 
3.20).  

 
TABEL 3.20 

PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS  
YANG BEKERJA DI SEKTOR INDUSTRI 

TAHUN 2004–2009  
(Juta Orang) 

 

Lapangan 
Pekerjaan 

Utama 
2004 

2005 

(Februari) 

2006 

(Februari) 

2007 

(Februari) 

2008 

(Februari) 

2009 

(Februari) 

Sektor Industri  11,07 11,65 11,58 12,09 12,44 12,62 

Seluruh Sektor  93,72 94,95 95,18 97,58 102,05 104,49 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)   

 

Sementara itu, nilai ekspor produk industri meningkat sangat pesat dari USD 
48,7 miliar pada tahun 2004 menjadi USD 55,6 miliar pada tahun 2005 dan mencapai 
USD 88,4 miliar pada tahun 2008. Dengan adanya krisis ekonomi global, pada periode 
Januari-September 2009 ekspor produk industri mencapai USD 51,4 miliar atau 
menurun -25,5 persen jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama 
tahun 2008 (Tabel 3.5). 

Kemampuan sektor industri pengolahan untuk dapat tumbuh ditentukan oleh 
besarnya penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman 
modal asing. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor industri dalam periode 
2004–2009 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2006. 
Pada tahun 2004 jumlah izin usaha tetap adalah 96 izin usaha tetap (IUT) dengan nilai 
realisasi investasi sebesar Rp10,5 triliun, pada tahun 2005 menjadi 149 IUT dengan 
nilai Rp21,0 triliun, pada tahun 2006 (turun) menjadi 96 IUT dengan nilai Rp13,0 
triliun, pada tahun 2007 menjadi 101 IUT dengan nilai Rp26,3 triliun, pada tahun 2008 
menjadi 188 IUT dengan nilai Rp15,9 triliun, dan pada periode Januari–September 
tahun 2009 mencapai 128 IUT dengan nilai Rp16,0 triliun (Tabel 3.23). Sementara itu 
penanaman modal asing di sektor industri dalam periode 2004–2009 terus meningkat 
dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2004 sebanyak 248 izin usaha tetap (IUT) dengan 
nilai realisasi investasi sebesar USD 2,8 miliar, pada tahun 2005 sebanyak 335 IUT 
dengan nilai USD 3,5 miliar, pada tahun 2006 sebanyak 363 IUT dengan nilai USD 3,6 
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miliar, pada tahun 2007 sebanyak 390 IUT dengan nilai USD 4,7 miliar, dan pada tahun 
2008 sebanyak 495 IUT dengan nilai USD 4,5 miliar, serta pada periode Januari–
September tahun 2009 mencapai 356 IUT dengan nilai USD 2,8 miliar. 

Sejalan dengan itu, besarnya kredit yang disalurkan perbankan nasional ke 
sektor industri juga menunjukkan peningkatan dengan jumlah yang cukup berarti, yaitu 
pada tahun 2004 sebesar Rp143,6 triliun, meningkat menjadi Rp269,1 triliun pada 
tahun 2008, dan selama periode Januari–Oktober 2009 telah mencapai Rp 237,9 triliun 
(Tabel 3.21). 

 
TABEL 3.21 

PENANAMAN MODAL DAN PENYALURAN KREDIT  
DI SEKTOR INDUSTRI 
TAHUN 2004 –2009 

Keterangan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PMDN*) 

Jumlah Ijin Usaha 
Tetap 

96 149 96 101 189 128 

Nilai Realisasi 
Investasi (Rp triliun) 

10,5 21,0 13,0 26,3 15,9 16,0 

PMA*) 

Jumlah Izin Usaha 
Tetap 

248 335 363 390 495 356 

Nilai Realisasi 
Investasi (USD miliar) 

2,8 3,5 3,6 4,7 4,5 2,8 

Penyaluran Kredit (Rp. triliun) 
**) 

143,6 169,7 182,4 203,8 269,1 237,9 

Sumber: *) Badan Koordinasi Penanaman Modal  : 2009: Januari – September 
      **) Bank Indonesia    : 2009: Januari – Oktober 

 

Persebaran industri masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sekitar 
66, 9 persen dari total industri berada di pulau Jawa, dan sisanya berlokasi di Sumatera, 
Kalimantan, Bali/NTB/NTT, Sulawesi dan Maluku/Papua. Dalam rangka pembangunan 
ekonomi yang inklusif dan berkeadilan upaya pembangunan industri lebih merata ke 
seluruh wilayah Indonesia perlu terus dilakukan. Oleh karena itu, wilayah lain seperti 
Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua masih membutuhkan 
perhatian lebih besar (Tabel 3.22). 
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TABEL 3.22 
PERSEBARAN INDUSTRI DI INDONESIA 

TAHUN 1998, 2003 dan 2006 

Wilayah/Propinsi 
1998 2003 2006 

Unit 
Usaha 

Persen 
Unit 

Usaha 
persen 

Unit 
Usaha 

persen 

I. Jawa  1.418.895 61,95 1.893.768 62,50 2.162.269 66,95 

1. DKI Jakarta  22.436 1,01 23/733 0,78 37.749 1,17 

  2. Jawa Barat dan Banten  314.014 13,71 387.983 12,80 539.300 16,70 

3. Jaw tengah  556.748 24,31 798.814 26,36 837.114 25,92 

4. DIY  75.131 3,28 133.613 4,41 76.616 2,37 

5. Jawa Timur  450.566 19,67 549.625 18,14 671.490 20,79 

II. Luar Jawa  871.394 38,05 1.136.342 37,50 1.067.234 33,05 

1. Sumatera  288.829 12,61 381.611 12,60 404.827 12,54 
2. Kalimantan  97.738 4,27 694.844 4,83 121.018 3,75 

3. Bali/NTB/NTT  212.680 9,29 333.989 11,02 278.847 8,63 

4. Sulawesi  173.543 7,58 246.614 8,14 231.561 7,17 

5. Maluku / Papua  19.604 4,31 27.684 0,91 30.981 0,96 

INDONESIA  2.290.298 100,00 3.030.116 100,00 3.229.503 100,00 

Sumber: Sensus Ekonomi 2006, Badan Pusat Statistik (BPS)  

3.1.9 Ketenagakerjaan 

Dalam periode 2005-2009, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan 
yang sangat berarti. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antara tahun 2005-2009 
memungkinkan pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja. 
Dalam kurun waktu yang sama juga terjadi penurunan penganggur di kalangan tenaga 
kerja usia muda. 

Jumlah pengangguran terbuka menurun dari 11,90 juta atau sekitar 11,24 persen 
tahun 2005, menjadi 8,96 juta atau sekitar 7,87 persen di tahun 2009. Kesempatan kerja 
yang tercipta selama 2005-2009 tumbuh 2,78 persen rata-rata per tahun atau 
bertambah 10,91 juta orang (Tabel 3.23). Dari perkembangan selama lima tahun 
terdapat perubahan yang membaik, antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan 
penduduk usia 15 tahun ke atas lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan 
angkatan kerja, yang mengindikasikan preferensi melanjutkan sekolah ke jenjang lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan mencari pekerjaan.  
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TABEL 3.23 
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KEGIATAN 

TAHUN 2005-2009 
(Juta Orang) 

 

No Kegiatan Utama 2005 2006 2007 2008 2009 
Perubahan 
2005-2009 

(%) 

1 Penduduk 15+ 158,49 160,81 164,1

2 

166,64 169,33 10,84 

2 Angkatan Kerja 105,86 106,39 109,9

4 

111,95 113,83 7,97 

3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 66,79 66,16 66,99 67,18 67,23 0,44 

4 Bekerja  93,96 95,46 99,93 102,55 104,87 10,91 

5 Penganggur  11,90 10,93 10,01 9,39 8,96 -2,94 

 Tingkat Pengangguran Terbuka ( %) 11,24 10,28 9,11 8,39 7,87 -3,37 

 Sumber: BPS, Sakernas bulan Nopember 2005, Agustus  2006, 2007, 2008, 2009. 
 

Bertambahnya jumlah kesempatan kerja tidak dapat dilepaskan dari kondisi 
perekonomian yang menunjukkan angka pertumbuhan cukup tinggi, yaitu di atas 6 
persen pada tahun 2007 dan 2008. Tiap-tiap sektor ekonomi memiliki tingkat 
sensitivitas yang berbeda dalam hal serapan tenaga kerja. Antara tahun 2005 dan 2009, 
sektor jasa kemasyarakatan memiliki angka elastisitas yang paling tinggi. Sektor yang 
diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang besar, yaitu pertanian dan 
industri mengalami serapan yang rendah. Angka elastisitas sektor pertanian sebesar 
0,05 adalah termasuk yang terendah setelah sektor industri dan transportasi. Sektor 
industri memiliki angka elastisitas sebesar 0,51, angka yang cukup tinggi mengingat 
pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 3,52 persen.  

Penciptaan lapangan kerja di sektor industri dan pertanian (tradable) selama 
tahun 2005-2009 sebesar 0,55 persen dan  sektor jasa dan lainnya (non tradable) 
sekitar 5,52 persen (Tabel 3.24). Sektor industri diharapkan dapat menciptakan tenaga 
kerja lebih banyak karena hampir 60,0 persen pekerja berada pada lapangan kerja 
formal.  
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TABEL 3.24 

PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA  
MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA 

TAHUN 2005-2009 
 

No 
Lapangan 

Pekerjaan Utama 

November 

2005 

Agustus 

2009 
Tahun 2005-2009 

Jumlah            

(persen) 
Jumlah          (persen) 

Perubahan 

Pekerja 

(juta orang) 

Pertb 

Ek 

(persen) 

Pertb 

KK 

(persen) 

Elastisita

s 

KK 

Pertb 

Produktif 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pertanian 

Industri 

Tradable (1 + 2) 

Bangunan 

Perdagangan 

Transportasi 

Keuangan  

Jasa 

Kemasyarakatan 

Lainnya 

Non-tradable 

(4+5+6+7+8+9) 

     41,31             43,96 

11,95            12,72 

53,26            56,68 

4,56               4,85 

17,91            19,06 

       5,65              6,01 

  1,14                1,21 

10,33            10,99 

1,09                1,16 

 

40,68           43,29 

41,61           39,67 

12,84           12,24 

54,45          51,92 

5,49              5,23 

21,95          20,93 

6,12              5,83 

1,49              1,42 

14,00          13,35 

1,39               1,33 

 

50,44          48,09 

0,30 

0,89 

1,19 

1,20 

4,04 

0,47 

0,35 

3,67 

0,30 

 

9,76 

3,84 

3,52 

3,63 

7,65 

5,34 

14,95 

7,09 

6,39 

2,71 

 

6,75 

0,18 

1,81 

0,55 

4,75 

5,22 

2,02 

6,92 

7,90 

6,27 

 

5,52 

0,05 

0,51 

0,15 

0,62 

0,98 

0,14 

0,98 

1,24 

2,31 

 

0,82 

3,10 

1,49 

2,60 

6,50 

1,60 

12,99 

-1,96 

-0,12 

-4,80 

 

2,48 

 Total 93,96          100,00 104.87       100,00 10,91 5,54 2,78 0,50 2,95 

Sumber: Diolah dari Data Sakernas 2005 dan 2009-BPS 

 

 

Dalam rangka menciptakan kesempatan kerja berbagai kebijakan yang 
mendorong peningkatan iklim investasi termasuk iklim ketenagakerjaan terus 
diperbaiki. Jumlah pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi tidak dapat diatasi 
melalui program-program ad hoc. Salah satu yang dilakukan adalah mendorong 
investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi penganggur. 

 

Kebijakan dalam rangka meningkatkan investasi dicakup dalam Inpres No. 3 
tahun 2006 dan Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan 
Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Inpres No. 5 
Tahun 2008 tentang Paket Kebijakan Ekonomi. Ketiga Inpres tersebut menargetkan 
rencana tindak dan sasaran waktu pelaksanaannya. Titik-titik kelemahan investasi yang 
sering dikeluhkan oleh dunia usaha antara lain masalah perizinan, perpajakan, 
kepabeanan, kepastian hukum, peraturan daerah yang menghambat, infrastruktur, dan 
iklim ketenagakerjaan mulai ditangani. Kecepatan dalam membenahi iklim investasi 
sangat menentukan respon penanaman modal dengan persaingan yang ketat 
antarnegara dalam menarik investasi dengan tujuan agar tercipta kesempatan kerja. 
Berkaitan dengan itu, penciptaan iklim usaha didorong dengan memfasilitasi 
terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dalam persaingan, dan 
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nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja sektor riil di daerah. 
Selama tahun 2005-Agustus 2009 penciptaan lapangan kerja melalui investasi PMDN 
dan PMA menunjukkan peningkatan. Melalui PMDN, tenaga kerja yang tercipta sekitar 
422,9 ribu orang, dan PMA menyerap tenaga kerja sebanyak 948,5 ribu orang (Tabel 
3.25). Jumlah ini telah memberi sumbangan terhadap daya serap tenaga kerja formal 
sebesar 42,03 persen.  

 

Krisis ekonomi global telah berdampak pada sektor riil yang berakibat kepada 
penurunan penyerapan tenaga kerja. Akhir tahun 2008, pemutusan hubungan kerja 
(PHK) mulai terjadi di berbagai sektor usaha terutama industri. Jumlah perusahaan 
yang mengajukan permohonan PHK bertambah banyak pada saat memasuki awal tahun 
2009, bersamaan dengan berakhirnya kontrak produksi, khususnya untuk barang 
tujuan ekspor. Pemerintah 
telah mengeluarkan Surat 
Peraturan Bersama 4 Menteri 
tentang Pemeliharaan 
Momentum Pertumbuhan 
Ekonomi Nasional dalam 
Mengantisipasi Perkembangan 
Ekonomi Global. Peraturan 
bersama ini dimaksudkan 
untuk menjaga agar tidak 
terjadi PHK massal. Surat 
peraturan bersama ini juga 
mendorong dilakukannya 
perundingan bipartit untuk 
menyelesaikan berbagai 
masalah ketenagakerjaan. 
Selain itu, kebijakan untuk 
memberikan insentif pajak bagi 
perusahaan dimaksudkan agar 
perusahaan tidak melakukan 
PHK dan diminta mengambil 
langkah-langkah seperti 
pengaturan kembali jam kerja (defensive restructuring) dan juga mengambil inisiatif 
untuk dapat melakukan pelatihan kepada para pekerjanya sehingga bila keadaan 
membaik pekerja telah siap bekerja dengan produktivitas yang lebih baik.  

Berkaitan dengan itu, pemerintah telah mendorong agar proses PHK terkait 
dengan penyelesaian pesangon dan hak-hak pekerja lainnya dirundingkan bersama 
antara serikat pekerja dan pengusaha. Peran pemerintah sebatas memfasilitasi 
perundingan berkaitan dengan kebijakan yang memerlukan pembahasan bersama, 

TABEL 3.25 
PERKEMBANGAN REALISASI  

PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA PMA/PMDN 
TAHUN 2005-2009 

Tahun 

PMA PMDN 
Total 

PMA/PMDN 

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

2005 156.071 123.936 280.007 

2006 206.945 79.247 286.192 

2007 180.879 86.891 267.770 

2008 246.049 67.267 313.316 

Sept-09 158.596 65.522 224.118 

Total TK 948.540 422.863 1.371.403 

Penyerapan TK 
PMA/PMDN 

terhadap daya serap 
TK formal (%) 

29,07 12,96 42,03 

Sumber: Diolah dari Realisasi Investasi PMA-PMDN, BKPM  

*)Tenaga Kerja Formal Berdasarkan Data BPS 
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antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dituangkan ke dalam PP No. 46 Tahun 2008 
mengenai Perubahan atas PP No. 08 tahun 2005 tentang Tata Cara Kerja dan Susunan 
Organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit. Tindak lanjut PP ini, telah terbentuk 24 LKS 
Tripartit Provinsi dan 307 Kabupaten/Kota. Pemerintah juga telah melengkapi 
peraturan untuk Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui PP No. 
01 Tahun 2009 tentang Perubahan keenam atas PP No. 14 Tahun 1993.  

Adanya kebutuhan untuk memperoleh pekerjaan menyebabkan permintaan 
terhadap lapangan pekerjaan lebih besar dari pada yang tersedia di dalam negeri, 
sedangkan negara lain membutuhkan pekerja. Bagi negara asal, migrasi internasional 
pekerja dapat membantu mengurangi beban keterbatasan peluang kerja dan masalah 
sosial (pengangguran dan kemiskinan). Sedangkan bagi negara tujuan dapat 
meningkatkan perekonomian. Peluang untuk bekerja ke luar negeri cukup besar 
ditambah dengan rangsangan akan penghasilan yang relatif lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan penghasilan di dalam negeri merupakan daya tarik bagi pekerja 
untuk bekerja ke luar negeri. 

3.1.10 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar 
rakyat Indonesia. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-
2025 (RPJPN), pemberdayaan koperasi dan UMKM dipilah menjadi pengembangan 
usaha kecil dan menengah (UKM), pemberdayaan usaha mikro, dan penguatan 
kelembagaan koperasi. Pemberdayaan mengemban misi membentuk bangsa yang 
berdaya saing dan sekaligus melakukan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 

Untuk mewujudkan misi bangsa yang berdaya saing, upaya-upaya 
pengembangan UMKM diarahkan untuk menjadikan para pelaku ekonomi (UMKM) 
memiliki kemampuan usaha yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
dan berdaya saing. Adapun untuk mewujudkan misi pemerataan pembangunan dan 
berkeadilan, upaya pemberdayaan diarahkan kepada usaha skala mikro dan kecil, yaitu 
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya, 
para pelaku ekonomi di kelompok usaha ini. Sementara itu, dalam penguatan 
kelembagaan perkoperasian, upaya pengembangan diarahkan agar dapat meningkatkan 
posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, terutama untuk usaha mikro dan kecil 
yang berkoperasi. 

Sesuai dengan arah pengembangan yang dikemukakan dalam RPJPN, untuk 
mewujudkan bangsa yang berdaya saing, akan ditempuh kebijakan meningkatkan 
kompetensi melalui perkuatan kewirausahaan dan produktivitas. Adapun untuk 
mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, akan ditempuh kebijakan 
meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelola usaha serta sekaligus 
mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha. 
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Hal tersebut di atas perlu dilakukan  dalam kerangka upaya yang lebih strategis 
dan terintegrasi mengingat jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai  49,8 
juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia serta jumlah tenaga 
kerjanya mencapai 88,7 juta orang atau 96,9 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia, 
yang tersebar di seluruh sektor perekonomian dan wilayah di Indonesia. Di sisi 
perkoperasian, pada tahun 2007, jumlah koperasi tercatat sebanyak 149,3 ribu unit 
dengan jumlah anggota mencapai sekitar 29,1 juta orang. Pada tahun yang sama, UMKM 
menyumbang 56,2 persen terhadap PDB harga berlaku dan 19,9 persen terhadap 
ekspor nonmigas nasional. Meskipun sumbangan UMKM belum cukup signifikan, UMKM 
tetap merupakan tiang penyerap utama tenaga kerja di Indonesia.  

3.1.11 Jaminan Sosial 

Jaminan sosial merupakan elemen penting dalam perlindungan sosial karena 
menyangkut intervensi dalam melindungi seluruh masyarakat termasuk kelompok 
miskin dan rentan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian. Risiko dan 
ketidakpastian, misalnya dalam bentuk krisis ekonomi dan bencana alam berpotensi 
mendorong masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan dalam kondisi yang lebih 
buruk. Pemerintah, dalam hal ini, wajib menyelenggarakan jaminan sosial yang baik dan 
layak untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian tersebut. 

Jaminan sosial (social security) memiliki karakteristik utama yaitu dengan 
mewajibkan pesertanya memberikan kontribusi (iuran) dan menikmati manfaatnya 
secara tidak langsung. Paradigma berpikir pentingnya jaminan sosial belum 
berkembang di Indonesia, begitu pula dengan kebijakan di bidang ini yang masih 
terbatas dan terpisah-pisah. Oleh karena itu, RPJM 2010-2014 menempatkan jaminan 
sosial sebagai satu prioritas bidang tersendiri, prioritas penataan kelembagaan jaminan 
sosial  yang harus dilaksanakan dalam lima tahun mendatang. 

Jaminan sosial dapat berfungsi sebagai bantalan (cushion) dalam mengantisipasi 
resiko yang tidak terduga dan dapat menjadi faktor pendukung produktivitas karena 
memberikan rasa aman bagi pekerja.  Di Indonesia, jaminan sosial saat ini umumnya 
berupa pemberian tunjangan hari tua, pensiun, dan berbagai skema asuransi.  

Pelaksanaan jaminan sosial pada dasarnya sudah berjalan cukup lama. Namun, 
cakupan penyelenggaraannya masih sangat rendah serta layanan yang terbatas dan 
tidak terintegrasi.  Cakupan pengelolaannya hingga saat ini baru terbatas pada pekerja 
formal dengan lembaga pengelola yang masih parsial dan manfaat yang jumlahnya 
masih terbatas.  Sebagai contoh, cakupan asuransi kesehatan masih sekitar 48 persen, 
dengan rincian 18,7 persen asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (PNS), TNI/POLRI, 
tenaga kerja di sektor formal dan asuransi swasta bagi penduduk yang mampu serta 
29,3 persen Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas.  Namun, cakupan 
Jamkesmas bagi penduduk miskin terus meningkat.  Program ini juga telah 
meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan baik di 
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Puskesmas maupun rumah sakit. Walaupun demikian, program ini  belum sepenuhnya 
dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin, terutama untuk daerah 
tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.   

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN), pemerintah berkewajiban menyediakan jaminan sosial secara menyeluruh dan 
mengembangkan penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat.  
Jaminan sosial tersebut meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan 
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kemudian, dalam penyelenggaraan 
SJSN, diperlukan keberadaan dua institusi, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 
dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). DJSN berfungsi sebagai lembaga yang 
merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraannya, sedangkan BPJS 
bertindak sebagai pelaksana jaminan sosial. Namun, penataan kelembagaan jaminan 
sosial melalui pembentukan DJSN dan BPJS belum terlaksana sebagaimana diharapkan. 
DJSN baru terbentuk pada akhir tahun 2008. Sementara itu, keberadaan BPJS masih 
menunggu selesainya UU tentang BPJS (hingga bulan Agustus 2009 masih dalam tahap 
penyusunan RUU).  

Kondisi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia saat ini adalah masih 
rendahnya cakupan jaminan sosial, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.26.  

 
TABEL 3.26 

CAKUPAN PESERTA JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA 
TAHUN 2008 

Landasan Hukum 

Pegawai Pemerintah Pegawai Sektor Swasta 

(UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian) 

(UU No. 14/1969 tentang Ketentuan 
Pokok Tenaga Kerja) 

Program 

TNI dan Polri1) Pegawai Negeri Sipil2) Peserta JAMSOSTEK3) 

1. Santunan 1. Tabungan Hari Tua 1. Jaminan Kecelakaan Kerja 

2. Pensiun 2. Pensiun 2. Jaminan Hari Tua 

3. Jaminan 
Kesehatan 

3. Jaminan Kesehatan 3. Jaminan Pelayanan Kesehatan 

  4. Jaminan Kematian 

Peserta Aktif 

500.000 orang 4.100.000 orang 7.000.000 orang 

(peserta jaminan 
kesehatan: 
1.400.000) 

(peserta jaminan 
kesehatan: 

12.400.000) 

(peserta non-aktif: 18.400.000 orang, 
peserta jaminan kesehatan: 

14.200.000) 

Penerima 
Manfaat 
Saat Ini 

291.381 orang 1.910.607 orang 661.720 orang 

Sumber : 
1) PT ASABRI 
2) PT TASPEN 
3) PT JAMSOSTEK 
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Data pada tahun 2007 hanya sekitar 12 persen pekerja di Indonesia yang 
menjadi peserta program jaminan sosial, dengan perincian jumlah pekerja formal 
mencapai sekitar 31,9 juta pekerja dan pekerja sektor informal sebanyak 72,6 juta 
pekerja (Sakernas Februari 2009). Permasalahan lainnya adalah kekakuan pasar kerja 
(labor market rigidity) sektor formal dalam sistem pengupahan, yang pada akhirnya 
kurang mendukung para pekerja untuk berpartisipasi dalam sistem jaminan sosial 
pekerja. Sementara itu, penyediaan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal hingga 
saat ini baru terbatas pada tahap uji coba dengan cakupan sangat terbatas yang 
dilaksanakan oleh dua institusi; Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Asuransi 
Kesejahteraan Sosial (Askesos) dengan cakupan 144.600 kepala keluarga (Kemensos, 
2008); dan Jamsostek yang mencakup 800 ribu pekerja informal. 

 Khusus program bantuan sosial pemeliharaan kesehatan yang saat ini 
dilaksanakan oleh Depkes, yaitu Jamkesmas, dalam 5 tahun ke depan, sesuai dengan 
amanat Undang-Undang No. 40 SJSN, agar asuransi kesehatan menjangkau seluruh 
masyarakat termasuk masyarakat miskin, akan ditransformasi menjadi jaminan sosial 
berbasis asuransi. Kewajiban iuran masyarakat miskin akan ditanggung pemerintah 
pusat dan daerah masing-masing bagi masyarakat miskin yang telah terdata oleh BPS 
Pusat dan Pemerintah Daerah. 

3.2 Permasalahan Dan Sasaran Pembangunan 

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi global terhadap perekonomian 
Indonesia mulai dirasakan pada triwulan akhir 2008. Pertumbuhan ekonomi triwulan 
IV tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6 persen dibandingkan triwulan III tahun 2008 
(q-t-q) dan meningkat 5,2 persen (y-o-y) dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2007. 
Pada semester I tahun 2009, pertumbuhan ekonomi hanya meningkat 4,2 persen (y-o-y). 
Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh menurunnya ekspor serta 
melambatnya pertumbuhan investasi. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha 
perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan 
sektor industri.   

Dengan perkiraan bahwa ekonomi global mengalami pemulihan pada tahun 
2010 dan dengan berbagai kebijakan yang akan ditempuh, sasaran pertumbuhan 
ekonomi periode 2010—2014 ditetapkan sebesar 6,3-6,8 persen dan pertumbuhan 
ekonomi diharapkan akan mencapai 7 persen satu tahun sebelum periode RPJMN 2010-
2014 berakhir.  
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3.2.1 Investasi 

Sebagai dampak dari pelemahan ekonomi global, salah satu tantangan terbesar 
yang masih akan dihadapi dalam beberapa tahun ke depan adalah kecenderungan 
menurunnya aliran investasi dari negara-negara maju. Namun demikian, prospek untuk 
berinvestasi di Indonesia cukup baik. UNCTAD (2009) dalam World Investment Prospect 
2009-2011 melaporkan bahwa prospek untuk berinvestasi di Indonesia menduduki 
peringkat ke-8 (delapan) atau cukup prospektif, terutama karena besarnya pasar dan 
ketersediaan sumber daya alam. Meskipun demikian, ke depan keunggulan berupa 
besarnya pasar dan sumberdaya alam yang dimiliki perlu didukung dengan pelayanan 
perizinan dan ketersedian infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik investasi bagi 
para investor. 

 

GAMBAR 3.2 
NEGARA TUJUAN PALING ATRAKTIF BAGI INVESTASI LANGSUNG ASING 

TAHUN 2009–2011 

 
Sumber: World Investment Prospect, UNCTAD 2009 

 
 

Meskipun prospek untuk berinvestasi di Indonesia cukup baik, Indonesia belum 
optimal dalam hal menarik investor asing. Kondisi bisnis di Indonesia dinilai oleh 
berbagai survei masih belum cukup bersaing dibandingkan dengan negara-negara lain 
terutama dalam satu kawasan. Hasil survey yang dilakukan oleh World Economic Forum 
terhadap 134 negara menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-55 
berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) 2008-2009. Dalam hal kebebasan 
berusaha yang ditentukan dalam Index of Economic Freedom, pada tahun 2009 
Indonesia menduduki peringkat ke-131 dari 181 negara yang disurvei. Demikian halnya 
untuk kemudahan usaha, Indonesia masih menduduki peringkat 122 dari 183 negara 
yang disurvei oleh IFC-World Bank untuk Doing Business tahun 2010. Secara umum, baik 
fasilitas maupun mekanisme berinvestasi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan 
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dengan Singapura, Malaysia, China, dan Thailand. Selain itu, berdasarkan survei daya 
saing yang dilakukan Bappenas dan LPEM UI (2008) terhadap 200 perusahaan (Gambar 
3.3), terlihat bahwa prosedur perizinan serta waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk 
proses ekspor dan impor merupakan faktor utama penghambat berinvestasi di 
Indonesia, yang diikuti dengan kondisi makro ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur. 

 
GAMBAR 3.3 

FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP IKLIM INVESTASI 

 

Sumber: Perdagangan dan Investasi di Indonesia: sebuah catatan tentang 

daya saing dan tantangan kedepan, Bappenas dan LPEM UI (2008)  

 

Berdasarkan berbagai hasil survei tersebut diatas permasalahan yang dihadapi 
untuk meningkatkan investasi adalah (a) belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi, 
sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan, baik antarinstitusi di pusat dan antara 
pusat dengan daerah; (b) kualitas infrastruktur yang kurang memadai; (c) masih cukup 
panjangnya proses perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perjinan investasi 
dibandingkan dengan negara-negara kompetitor; (d) belum tercukupinya pasokan 
energi yang dibutuhkan untuk kegiatan industri; (e) masih cukup banyak peraturan 
daerah (perda) yang menghambat iklim investasi; (f) masih terkonsentrasinya sebaran 
investasi di pulau Jawa, dan (g) belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi. 

Pada periode 2010—2014, sasaran pertumbuhan realisasi investasi nonmigas 
yang berasal dari total PMDN dan PMA sekitar 15,0 persen sampai dengan 18,6 persen 
per tahun. Realisasi PMDN tahun 2010 diperkirakan mencapai antara Rp35,3 triliun 
sampai dengan Rp39,5 triliun, dan pada tahun 2014 diharapkan dapat mencapai sekitar 
Rp61,7 triliun sampai dengan Rp78,0 triliun. Sedangkan untuk realisasi PMA pada tahun 
2010 diperkirakan mencapai sekitar USD 13,1 miliar sampai dengan USD 13,2 miliar, 
dan pada tahun 2014 diharapkan dapat mencapai USD 22,9 miliar sampai dengan USD 
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26,1 miliar. Upaya untuk meningkatkan besarnya aliran investasi melalui PMA dan 
PMDN, antara lain akan dilaksanakan melalui: (1) peningkatan kualitas pelayanan 
perizinan yang mudah diakses, transparan, dan cepat di seluruh Indonesia; (2) 
pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan energi; (3) penyediaan tenaga kerja baik 
jumlah maupun kualitas; (4) penyediaan pola insentif untuk mempercepat alih 
teknologi; dan (5) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

3.2.2 Ekspor  

Perekonomian dunia  sepanjang tahun 2009 masih terkontraksi. Namun dengan 
mulai meredanya tekanan pada perdagangan dunia, kondisi permintaan global 
diharapkan akan mulai membaik di semester II tahun 2009. Perbaikan ini didukung oleh 
2 (dua)  faktor penting, yaitu stimulus fiskal yang dilakukan oleh hampir semua negara 
yang terkena krisis dan kesepakatan dunia untuk menghindari upaya proteksi dalam 
meredam dampak krisis.  

Dalam periode 2010-2014, persaingan untuk meningkatkan ekspor akan 
semakin kuat. Oleh sebab itu, agar daya saing ekspor semakin meningkat, berbagai 
permasalahan yang terkait dengan perdagangan luar negeri harus disederhanakan.  
Permasalahan pokok dalam pengembangan ekspor, antara lain adalah sebagai berikut.  

Pertama, kurangnya akses pasar, sehingga ekspor Indonesia masih 
terkonsentrasi pada beberapa negara tujuan ekspor. Meskipun ketergantungan terhadap 
beberapa negara tujuan ekspor utama sudah semakin berkurang, namun upaya untuk 
melakukan diversifikasi pasar masih perlu ditingkatkan. 

Kedua, kualitas produk yang belum sesuai dengan permintaan dan standar 
internasional. Sebagai contoh, produk ekspor terutama bahan dan produk makanan 
serta produk kayu dan hasil olahannya sering menghadapi hambatan di pasar ekspor 
negara maju karena adanya permasalahan standar kesehatan, standar lingkungan, dan 
standar produksi (Good Manufacturing Practices). Hambatan yang sering dihadapi oleh 
produk ekspor Indonesia adalah ketatnya kebijakan impor dalam rangka perlindungan 
terhadap konsumen dan kelestarian lingkungan di negara maju. 

Ketiga, meningkatnya hambatan nontarif di pasar tujuan ekspor, karena adanya 
kecenderungan  berbagai negara menerapkan kebijakan mengamankan perekonomian 
untuk meredam dampak krisis global. 

Keempat, belum optimalnya upaya untuk meningkatkan keberagaman produk 
ekspor di pasar global.  Padahal, produk ekspor yang lebih beragam menjadi faktor 
penting dalam menghadapi tingkat persaingan produk ekspor dari sesama negara 
berkembang di pasar internasional yang diperkirakan akan semakin ketat. 

Kelima, belum optimalnya pemanfaatan berbagai kesepakatan perdagangan 
(seperti: perjanjian perdagangan bebas) yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana 
untuk meningkatkan ekspor ke negara mitra, baik multilateral, regional, maupun 
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bilateral.  

Keenam, masih belum optimalnya upaya fasilitasi ekspor-impor, yang tercermin 
dari: (i) belum optimalnya pemanfataan berbagai skema perdagangan, seperti imbal 
dagang sebagai alternatif pola perdagangan dalam rangka penetrasi di pasar non-
tradisional; (ii) waktu yang diperlukan untuk ekspor termasuk lebih lama dibandingkan 
dengan negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia; (iii) Jumlah 
dokumen untuk ekspor yang belum berkurang dalam beberapa tahun terakhir; serta (iv) 
biaya ekspor per kontainer yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara tetangga 
akibat sistem logistik yang tidak efisien (Tabel 3.27). Penyebab utama ketidakefisienan 
ini adalah tingginya biaya transportasi kargo, belum efisiennya manajemen di 
pelabuhan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur.  

 

TABEL 3.27 
PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU EKSPOR DI BEBERAPA NEGARA 

 

Kawasan/Negara 

Waktu Untuk 
Melakukan 

Ekspor 
(Hari) 

Biaya Ekspor 
(USD per 

kontainer) 

Dokumen Untuk 
Melakukan Ekspor 

(Jumlah) 

OECD 10,5 1.089,7 4,3 

Asia Timur dan Pasifik 23,1 909,3 6,7 

Amerika Latin dan Karibia 18,6 1.243,6 6,8 

Asia Selatan 32,4 1.364,1 8,5 

Sub-Sahara Afrika 33,6 1.941,8 7,8 

Indonesia 21 704 5 

Singapura 5 456 4 

Thailand 14 625 4 

Malaysia 18 450 7 

China 21 500 7 

Vietnam 22 756 6 

        Sumber: Doing Business, World Bank (2010) 

 
 

Berdasarkan hasil survei Bappenas dan LPEM UI (2008) terhadap 200 
perusahaan di 5 (lima) kota Indonesia, faktor terpenting yang mempengaruhi daya saing 
perdagangan luar negeri adalah proses ekspor-impor; yang menurut persepsi dunia 
usaha faktor ini memberikan kontribusi sebesar 55,17 persen (dari total sebesar 100 
persen) terhadap peningkatan daya saing perdagangan luar negeri (Gambar 3.4). Oleh 
sebab itu, upaya untuk meningkatkan fasilitas ekspor akan berperan penting dalam 
meningkatkan daya saing perdagangan luar negeri.  
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GAMBAR 3.4 
FAKTOR PENTING YANG MEMPENGARUHI DAYA SAING  

PERDAGANGAN LUAR NEGERI 
 

 
 
 
Sumber: Perdagangan dan Investasi di Indonesia: sebuah catatan tentang daya saing dan 

tantangan kedepan, Bappenas dan LPEM UI (2008) 
 

 

Sasaran pembangunan perdagangan luar negeri adalah pertumbuhan ekspor 
nonmigas sebesar 7,0-8,0 persen pada tahun 2010 yang secara bertahap meningkat 
menjadi sebesar 14,5-16,5 persen pada tahun 2014. Untuk mencapai target ini, 
dilakukan berbagai upaya: 

1. Meningkatkan diversifikasi pasar tujuan ekspor, yang diukur dengan 
menurunnya tingkat kebergantungan kepada lima pasar tujuan ekspor terbesar 
(pasar ekspor tradisional); 

2. Meningkatkan kualitas dan keberagaman produk ekspor, yang diukur dengan 
meningkatnya indeks diversifikasi produk ekspor nonmigas; 

3. Meningkatkan kelancaran dan kemudahan ekspor, yang akan ditandai dengan: 

a. meningkatnya jumlah pengguna perizinan ekspor/impor online (INA-
TRADE); 
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b. menurunnya waktu pemrosesan perizinan ekspor/impor;  

c. meningkatnya jumlah perizinan ekspor/impor online. 

 

3.2.3 Pariwisata  

Kinerja pembangunan kepariwisataan pada tahun 2004-2009 telah 
menunjukkan hasil yang baik. Namun, kinerja tersebut pada tahun 2010-2014 perlu 
lebih ditingkatkan sehubungan dengan peran strategis kepariwisataan dalam upaya 
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk 
meningkatkan kinerja pariwisata, berbagai masalah dan tantangan dalam 
kepariwisataan harus diatasi. 

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi, antara lain adalah sebagai 
berikut.  

1. Kesiapan tujuan pariwisata nasional. Tujuan pariwisata yang di dalamnya 
terdapat daya tarik pariwisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, 
serta masyarakat yang saling terkait, memerlukan pengelolaan yang sistematis, 
terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab sehingga tujuan 
mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan mampu bersaing di pasar global. 
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa tujuan pariwisata Indonesia belum dapat 
bersaing di tingkat global yang ditandai dengan peringkat daya saing pariwisata 
yang berada di posisi 81 berdasarkan WEF (World Economic Forum). Selain itu, 
kesiapan tujuan nasional masih menghadapi kendala, antara lain terbatasnya 
dukungan: a) aksesibilitas seperti prasarana transportasi darat, laut dan udara, 
dan prasarana penunjang pariwisata; b) ketersediaan fasilitas umum; c) 
penataan dan diversifikasi daya tarik pariwisata, seperti penerapan 
pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development), 
penilaian tujuan (destination assessment), dan pemanfaatan basis data; serta d) 
kondisi keamanan dan kenyamanan di tujuan pariwisata. Oleh karena itu, 
tantangan pembangunan pariwisata ke depan adalah meningkatkan kesiapan 
tujuan pariwisata nasional agar mampu bersaing di pasar global dan memenuhi 
kebutuhan wisatawan, dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan 
pariwisata berkelanjutan.  

2. Jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata. Investasi pariwisata, baik yang 
berasal dari sumber pendanaan domestik maupun luar negeri, diperlukan untuk 
mendukung kegiatan pariwisata baik langsung maupun tidak langsung. Jumlah 
investasi di bidang pariwisata menunjukkan peran swasta dan masyarakat dalam 
pembangunan pariwisata masih belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain 
oleh kondisi ekonomi dan situasi keamanan, serta iklim investasi yang belum 
kondusif. Oleh karena itu, tantangan pembangunan pariwisata ke depan adalah 
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meningkatkan iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata dalam rangka 
meningkatkan investasi di bidang pariwisata di Indonesia. 

3. Pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (information and 
communication technologies/ICTs) sebagai sarana pemasaran dan promosi. 
Teknologi komunikasi dan informasi memiliki peran penting dalam 
meningkatkan efektivitas pemasaran dan distribusi pariwisata serta 
memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memperoleh informasi 
kepariwisataan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana ICTs, 
seperti internet, saluran telepon, broadband untuk mendukung aktivitas online 
para wisatawan belum memadai, baik untuk pemasaran pariwisata maupun 
memenuhi kebutuhan wisatawan dalam mendapatkan informasi kepariwisataan. 
Untuk itu, tantangan ke depan adalah meningkatkan kemampuan dalam 
memanfaatkan kemajuan ICT dalam pemasaran pariwisata, pengembangan 
tujuan pariwisata, strategi pengembangan e-business dan e-marketing untuk 
menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan tanpa batas. 

4. Kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) 
pariwisata. SDM pariwisata yang berkualitas diperlukan dalam memajukan 
pembangunan kepariwisataan nasional, baik untuk mendukung pemasaran dan 
pengembangan tujuan pariwisata, mulai dari tingkat manajerial dan perencana 
sampai dengan front-liner (tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan 
wisatawan). Kondisi saat ini menunjukkan bahwa  jumlah, jenis, dan kualitas 
SDM di bidang pariwisata masih terbatas. Hal ini terutama disebabkan oleh: a) 
sarana dan prasarana pendidikan pariwisata yang belum memadai; dan b) 
penerapan standar dan kurikulum pendidikan pariwisata berbasis kompetensi 
dan berstandar internasional belum optimal. Oleh karena itu, tantangan 
pembangunan SDM pariwisata adalah meningkatkan  kualitas dan kuantitas 
serta profesionalisme SDM pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar 
internasional.   

5. Kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat 
(public and private partnership). Pembangunan pariwisata memerlukan kerja 
sama yang terpadu antara pemerintah (pusat dan daerah) dan swasta 
(industri/usaha pariwisata) dan peran aktif masyarakat. Kondisi saat ini 
menunjukkan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan 
pariwisata belum optimal. Oleh karena itu, tantangan pembangunan 
kepariwisataan adalah meningkatkan kerja sama dan kemitraan yang efektif dan 
efisien antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

 

Sasaran pembangunan kepariwisataan untuk tahun 2010–2014 adalah: 

1. meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara 
sebesar 20 persen secara bertahap selama 5 (lima) tahun; 
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2. meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional 
dari  7,70 juta orang pada tahun 2010 menjadi sebesar 9,20 juta orang pada 
tahun 2014; 

3. meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penerimaan PDB dari 4,80 persen 
pada tahun 2010 menjadi sebesar 5,25 persen pada tahun 2014; 

4. meningkatnya nilai investasi di bidang pariwisata dari sebesar 5,19 persen pada 
tahun 2010 menjadi sebesar 6,43 persen pada tahun 2014; 

5. meningkatnya perolehan devisa dari USD 6,75 miliar pada tahun 2010 menjadi 
USD 8,95 miliar pada tahun 2014 yang diperoleh dari jumlah kunjungan 
wisatawan asing; dan 

6. meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara dari Rp. 138,00 triliun pada 
tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 207,00 triliun pada tahun 2014. 

3.2.4 Peningkatan Daya Beli Masyarakat  

Salah satu tantangan yang dihadapi di bidang perekonomian nasional pada masa 
mendatang adalah menjaga daya beli  masyarakat agar tetap meningkat sehingga tetap 
dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat akan dijaga 
melalui: (i) peningkatan stabilitas harga; (ii) peningkatan kelancaran arus barang 
(terutama bahan pokok) untuk menjaga ketersediaan barang; serta (iii) penguatan 
perdagangan dalam negeri yang berkesinambungan untuk mendorong transaksi 
perdagangan domestik dan meningkatkan kesempatan berusaha. Untuk itu berbagai 
permasalahan yang menghambat peningkatan daya beli masayarakat harus dapat 
diatasi 

Beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi terkait dengan peningkatan 
daya beli masyarakat antara lain adalah sebagai berikut. 

Pertama, belum efisien dan efektifnya sistem distribusi nasional yang 
disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi, belum memadainya sarana dan prasarana 
perdagangan, serta belum tersedianya sistem informasi harga, permintaan dan pasokan 
barang di tingkat produsen dan konsumen terutama untuk bahan pokok. Selain itu, 
terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, dan cold storage) di tingkat 
produksi mengakibatkan terjadinya disparitas harga antarwilayah dan fluktuasi harga di 
tingkat konsumen.  

Kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini dalam mengatasi kelangkaan 
dan gejolak harga masih bersifat ad hoc melalui operasi pasar (OP) yang dirasa kurang 
efektif dalam mengendalikan kelangkaan dan fluktuasi harga, terutama pada saat hari 
besar keagamaan, yang merupakan salah satu indikator dari belum optimalnya sistem 
distribusi komoditas strategis, pokok, dan kebutuhan hajat masyarakat banyak. Upaya 
tersebut merupakan mekanisme intervensi perdagangan dan distribusi yang parsial 
sehingga perlu adanya perbaikan dalam sistem perdagangan dan distribusi nasional. 
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 Belum efisiennya sistem distribusi ini memberikan kontribusi terhadap 
tingginya biaya logistik di Indonesia yang merupakan salah satu faktor penyebab 
ekonomi biaya tinggi. Berdasarkan survei Logistic Performance Index yang dilakukan 
oleh Bank Dunia (2007), Indonesia menduduki peringkat ke-43, yang berarti lebih 
rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, China, Thailand, dan India, yang masing-
masing menduduki peringkat 1, 27, 30, 31, dan 39 (Tabel 3.28). Adapun faktor-faktor 
yang mempengaruhi peringkat biaya logistik adalah kepabeanan, infrastruktur, 
pengiriman internasional, kompetensi logistik, ketertelusuran, biaya logistik domestik, 
dan ketepatan waktu.  

 

TABEL 3.28 
PERINGKAT INDEKS KINERJA LOGISTIK 

TAHUN 2007  
 

Negara LPI 
Kepa-

beanan 
Infra-

struktur 
Pengiriman 

Internasional 
Kompetensi 

Logistik 
Keterte-
lusuran 

Biaya Logistik 
Domestik 

Ketepatan 
Waktu 

Singapore 1 3 2 2 2 1 113 1 

Malaysia 27 23 28 26 26 28 37 26 

China 30 35 30 28 27 31 72 36 

Thailand 31 32 31 32 29 36 28 28 

India 39 47 42 40 31 42 46 47 

Indonesia 43 44 45 44 50 33 92 58 

Vietnam 53 37 60 47 56 53 17 65 

Philippines 65 53 87 63 70 69 19 70 

Cambodia 81 104 81 95 82 81 27 74 

Lao PDR 117 120 120 103 106 139 146 102 

Myanmar 147 124 145 146 135 149 76 147 

Sumber:  Logistic Performance Index (LPI), World Bank  (2007) 

 

Kedua, masih perlunya upaya penguatan pasar domestik dan peningkatan 
efisiensi pasar komoditas. Hal ini sangat penting untuk mendorong permintaan 
domestik terhadap produk dalam negeri, meningkatkan peran UKM dalam 
perekonomian domestik dan pengembangan produk kreatif, serta mendorong aktivitas 
perdagangan komoditas berjangka. Ketiga, belum optimalnya upaya pengawasan 
perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan. Salah satu penyebabnya adalah 
masih terbatasnya upaya penataan kelembagaan perdagangan dalam negeri, seperti: 
perlindungan konsumen, metrologi, pengawasan barang beredar, persaingan usaha, dan 
komoditas berjangka. Keempat, masih belum optimalnya kebijakan dan penataan sarana 
perdagangan, seperti: pasar induk, pasar ritel (modern dan tradisional), serta pasar di 
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daerah terpencil dan perbatasan. 

Peningkatan daya beli masyarakat dalam 5 (lima) tahun mendatang ditujukan 
untuk mencapai pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar rata-rata 5,3-5,4 persen. 
Untuk mendukung tercapainya sasaran ini, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai 
berikut: 

1. Menjaga stabilitas harga dengan mengupayakan tingkat inflasi sekitar 4-6 persen 
per tahun selama tahun 2010-2014; 

2.  Meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, yang ditandai dengan:  

a. meningkatnya peringkat biaya logistik domestik di Indonesia dari peringkat 
92 ke 87;  

b. menurunnya disparitas harga bahan pokok antar wilayah, yang diukur 
melalui rasio variasi harga  antarprovinsi terhadap variasi harga nasional. 

3. Meningkatnya aktifitas perdagangan domestik yang ditandai dengan 
meningkatnya pertumbuhan PDB riil sub sektor perdagangan besar dan eceran; 

4. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan, yang diukur 
dengan:  

a. meningkatnya jumlah penegakan hukum persaingan usaha,  

b. menurunnya waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang 
perdagangan dalam negeri, serta  

c. meningkatnya jumlah perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani 
secara online. 

3.2.5 Keuangan Negara  

Rentannya stabilitas makro ekonomi terhadap gejolak perekonomian, baik 
gejolak eksternal maupun internal, masih menjadi permasalahan utama dalam menjaga 
kesinambungan fiskal. Meskipun secara umum selama periode 2004-2009 pemerintah 
berhasil mengatasi ancaman krisis ekonomi, masih banyak tantangan yang harus 
dihadapi  pada masa yang datang, baik dari eksternal maupun internal.  

Dari sisi eksternal, terdapat 4 (empat) tantangan besar yang harus dihadapi, 
yaitu: (i) tingginya ketidakpastian ekonomi global, dengan indikasi penurunan volume 
perdagangan dunia masih berlanjut dan sulitnya mengakses sumber-sumber pendanaan 
dan investasi; (ii) tingginya volatilitas harga komoditas utama, yang ditandai dengan 
mulai meningkatnya harga minyak mentah dunia; (iii) integrasi ekonomi global dan 
regional semakin tinggi, yang mendorong peningkatan daya saing industri; (iv) 
perubahan arsitektur keuangan dunia, dengan semakin pesatnya perkembangan 
instrumen pembiayaan dan investasi sehingga memerlukan aturan baru dengan tingkat 
pengawasan yang lebih mendalam. Di sisi internal ketidakpastian juga terlihat dari 
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adanya gejolak di pasar saham dan keuangan, belum bergeraknya sektor riil secara 
optimal, dan musibah bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia. 
Kesemuanya ini menjadi tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas pengelolaan 
kebijakan fiskal.  

Sementara itu, dari sisi domestik, salah satu tantangan terberat berasal dari 
masih tingginya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Tantangan 
lainnya berasal dari kondisi infrastruktur yang masih belum memadai untuk menunjang 
akselarasi pembangunan. PeIaksanaan program mitigasi dampak krisis global melalui 
paket stimulus fiskal yang mencapai Rp73,3 triliun di tahun 2009 dirasakan masih 
lambat dan belum optimal. Oleh karena itu, sebagai pembelajaran, ke depan harus 
segera dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui koordinasi yang intensif dan 
komprehensif antar-lembaga negara atau instansi pemerintah.  

Langkah antisipatif dan responsif dalam mencermati tantangan-tantangan di 
atas, akan dapat mengeleminasi berbagai permasalahan, gangguan, dan hambatan 
dalam pembangunan ekonomi sedini mungkin. Dengan demikian, diharapkan dapat 
memberikan hasil pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 
Dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran dan 
kemiskinan dapat segera diatasi serta peningkatan kesejahteraan rakyat dapat segera 
terwujud. 

Permasalahan lain yang muncul di bidang keuangan negara adalah yang terkait 
dengan pelaksanaan sistem pengelolaan anggaran yang masih belum optimal 
sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
yang mencakup pelaksanaan anggaran terpadu (unified budget), penerapan sistem 
penganggaran berbasis kinerja (performance based budget), dan penerapan alokasi 
belanja negara dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term 
expenditure framework).  Selain itu, sistem pelaksanaan anggaran serta penyusunan 
laporan keuangan  pemerintah (termasuk neraca laporan keuangan pemerintah) yang 
masih perlu ditingkatkan juga merupakan masalah yang saat ini dan ke depan masih 
akan dihadapi bidang keuangan negara. 

Secara spesifik, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bidang keuangan 
negara dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi sebagai berikut: 
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1. Pendapatan Negara 

Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan 
cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sisi penerimaan 
perpajakan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah realisasi penerimaan 
yang masih di bawah potensi penerimaannya sehingga coverage ratio-nya masih 
rendah. Kondisi ini disebabkan oleh (1) belum optimalnya kualitas pelayanan 
perpajakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (2) belum optimalnya 
pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan peningkatan 
kepatuhan wajib pajak; serta (3) masih rendahnya kualitas SDM yang memenuhi 
harapan organisasi dan masyarakat. 

Di bidang kepabeanan dan cukai permasalahan utama yang dihadapi adalah (1) 
belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan kepabeanan dan cukai; (2) 
belum efektifnya sistem pengawasan kepabeanan dan cukai; serta (3) belum 
memadainya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung sistem pelayanan 
dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, di bidang PNBP 
permasalahan utama yang masih dihadapi ke depan adalah (1) adanya 
kecenderungan penurunan produksi minyak bumi yang disebabkan, terutama, 
oleh faktor alam dan rendahnya investasi baru migas; (2) masih tingginya 
kegiatan pembalakan liar (illegal logging) yang mengakibatkan penurunan 
potensi PNBP kehutanan; serta (3) masih tingginya risiko tidak tercapainya 
penerimaan atas laba BUMN, terutama karena faktor kinerja BUMN dan 
makroekonomi; 

2. Belanja Negara 

Dari sisi belanja negara, permasalahan utama yang dihadapi adalah (1) 
terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh komposisi dan struktur 
belanja negara yang tidak sehat, di antaranya alokasi belanja wajib meliputi 
belanja pegawai, subsidi, dan pembayaran bunga utang lebih besar jika 
dibandingkan dengan belanja untuk investasi; (2) belum optimalnya pelaksanaan 
sistem pengelolaan belanja negara, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 
tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang diantaranya meliputi sistem 
penganggaran terpadu (unified budget), anggaran berbasis kinerja (performance 
based budgeting), dan kerangka pengeluaran dalam jangka menengah (medium 
term expenditure framework); serta (3) masih rendahnya efektivitas dan efisiensi 
pengeluaran negara sebagai dampak dari (a) belum sinkronnya dana 
desentralisasi dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, terutama 
dalam hal akuntabilitas pengelolaannya; dan (b) belum adanya sinergi antara 
program nasional dan kebijakan di daerah menjadikan pengeluaran APBD dan 
pengeluaran APBN untuk daerah tidak efektif. 

 

3. Pembiayaan APBN 
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Pembiayaan APBN bersumber dari dalam dan luar negeri. Beberapa 
permasalahan utama  di bidang pembiayaan APBN dalam negeri adalah (1) 
belum optimalnya pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara (SBN); (2) 
belum optimalnya pasar dan infrastruktur SBN; serta (3) masih lemahnya 
koordinasi pengelolaan SBN.  Sementara itu,  permasalahan utama yang dihadapi 
dalam pembiayaan luar negeri adalah (1) tingginya beban pembayaran cicilan 
pokok utang dan bunga utang pemerintah; serta (2) belum optimalnya efisiensi 
dan efektivitas pemanfaatan utang luar negeri yang berdampak terhadap 
meningkatnya beban commitment fee akibat dari keterlambatan pemenuhan 
persyaratan pemberi pinjaman (lender), khususnya pada utang baru. 

4. Perbendaharaan Negara 

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian ke depan di bidang 
perbendaharaan negara adalah (1) penyiapan berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan perbendaharaan; (2) masih terdapat rekening 
pemerintah di berbagai kementerian/lembaga yang keberadaannya tidak 
mencerminkan praktik yang sehat dalam pengelolaan keuangan negara; (3) 
pelaksanaan pengelolaan kas (cash management) yang belum dapat dilaksanakan 
secara optimal, khususnya terkait dengan pelaksanaan kas (cash forecasting) dan 
pemanfaatan dana pemerintah yang menganggur (idle cash); (4) masih terdapat 
BUMN/BUMD serta pemerintah daerah yang kesulitan melunasi kewajibannya 
kepada pemerintah pusat atas pemberian penerusan pinjaman yang dananya 
bersumber dari penerusan pinjaman/SLA, Rekening Dana Investasi/RDI dan 
rekening pembangunan daerah; serta (5) peningkatan efisiensi belanja 
barang/jasa pemerintah. 

5. Kekayaan Negara 

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik 
negara adalah sebagai berikut: (1) belum tersedianya peraturan perundang-
undangan secara lengkap terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, termasuk 
penatausahaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dan BHMN; (2) 
belum optimalnya pengamanan Barang Milik Negara (BMN), baik secara 
administratif, hukum, dan fisik; (3) belum optimalnya pemanfaatan BMN sesuai 
prinsip The Highest and Best Use; serta (4) masih lemahnya koordinasi antara 
kementerian dan lembaga terkait dengan penilaian barang milik negara;  

6. Pengelolaan dan Pembinaan BUMN 

Terkait dengan BUMN, permasalahan dan tantangan dalam pembinaan dan 
pengawasanya adalah sebagai berikut: (a) masih terdapatnya ketidakharmonisan 
peraturan perundang-undangan yang menyebabkan penafsiran yang 
berpengaruh terhadap kepastian hukum di bidang pengurusan, pengawasan, dan 
pembinaan BUMN; (b) kondisi ekonomi baik nasional, regional, maupun global 
yang sedang dalam tahap pemulihan; (c) persaingan usaha yang makin ketat; (d) 
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pelaksanaan otonomi daerah yang sering tidak kondusif bagi pengembangan 
usaha; serta (e) pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance). 

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada, sasaran sektor keuangan negara 
pada 2010—2014 adalah sebagai berikut: (1) menciptakan dan memantapkan stabilitas 
ekonomi terhadap kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi, baik yang berasal dari luar 
maupun dari dalam negeri; (2) mengatasi ancaman kesinambungan fiskal; (3) 
meningkatkan optimalisasi pemanfaatan belanja negara; (4) meningkatkan daya guna 
dan hasil guna pengelolaan kekayaan negara, serta optimalisasi pengamanan BMN, baik 
secara administrasi, hukum, maupun fisik. 

Sementara itu, spesifik untuk pengelolaan dan pembinaan BUMN, dengan 
berbagai tantangan yang dihadapi, sasaran pembangunan dalam pembinaan BUMN 
adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya kapasitas dan kemampuan pembinaan BUMN; 
(2) terwujudnya penerapan best practices GCG dan sistem penilaian kinerja; (3) 
meningkatnya peran BUMN dalam pengelolaan SDA strategis dan pertahanan nasional; 
(4) meningkatnya keuntungan BUMN; (5) meningkatnya peran BUMN untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional; (6) meningkatnya kualitas pelaksanaan penugasan 
pemerintah untuk pelayanan umum; (7) meningkatnya peran BUMN dalam keperintisan 
usaha dan pengembangan UMKM; (8) terwujudnya sistem pengelolaan BUMN yang 
semakin sehat dan kompetitif; (9) meningkatnya peran BUMN dalam percepatan 
pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. 

3.2.6 Moneter  

Dari sisi eksternal tantangan yang akan dihadapi dalam menjaga stabilitas 
moneter selama kurun waktu 2010–2014 antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Semakin meningkatnya ketidakpastian di dalam dinamika ekonomi global seperti 
perkembangan pasokan/produksi dan harga komoditas (termasuk BBM dan 
bahan pangan pokok) di pasar dunia, tindakan ekstrimisme/terorisme, dan nilai 
tukar mata uang penting di dunia sulit diprediksi sehingga berpotensi 
menimbulkan kejutan (shock) dan gejolak (volatility) di pasar modal/uang dan 
komoditas yang pada gilirannya dapat menekan pelemahan nilai tukar Rupiah 
dan mendorong inflasi. 

2. Relatif tingginya inflasi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan 
mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah, menghambat penurunan suku bunga 
perbankan dan mengurangi daya saing produk barang dan jasa di pasaran 
internasional. 

3. Berlangsungnya proses pemulihan dari krisis keuangan global akan 
meningkatkan permintaan agregat dunia dan berpotensi kembali mendorong 
kenaikan harga komoditas di pasar dunia, termasuk bahan bakar minyak (BBM) 
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dan bahan pangan pokok seperti beras, kedelai, gandum/terigu, gula, minyak 
sawit mentah (crude palm oil – CPO) dan jagung. 

4. Dampak perubahan iklim global (global climate change), seperti kekeringan dan 
banjir adalah dampak fenomena cuaca El Nino dan La Nina yang bisa menggangu 
produksi/ pasokan bahan pangan pokok sehingga berpotensi memicu inflasi. 

5. Fleksibilitas nilai tukar sebagai salah satu syarat penerapan kerangka kerja 
pencapaian sasaran inflasi (Inflation Targeting Framework-ITF) terkadang 
mendorong gejolak nilai tukar rupiah dalam sistem devisa bebas memberikan 
tekanan kenaikan inflasi serta dapat mempengaruhi kestabilan sektor keuangan.  

Sementara itu, di dalam negeri tantangan yang dihadapi, terutama disebabkan 
oleh masalah struktural antara lain sebagai berikut: 

1. Formasi dan besarnya wilayah Indonesia secara geografis, yaitu berupa negara 
kepulauan yang membentang luas sehingga mempengaruhi kelancaran arus 
perdagangan barang/jasa dalam negeri, termasuk bahan pangan pokok;  

2. Belum memadainya dukungan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, 
pelabuhan/bandara, dan sarana perhubungan dapat mempengaruhi pasokan dan 
distribusi barang/jasa sehingga berpotensi untuk memicu kenaikan harga;  

3. Kapasitas dan sebaran geografis pusat-pusat produksi/pasokan barang/jasa 
beserta sistem jaringan distribusinya dapat menimbulkan ketidakmerataan dan 
ketidak-lancaran pasokan sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga;  

4. Faktor lingkungan/ kelembagaan usaha yang kurang kondusif dapat 
menciptakan ekonomi biaya tinggi antara lain disebabkan oleh belum optimalnya 
layanan birokrasi pemerintah, banyaknya pungutan/retribusi baik di tingkat 
pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan ketidakpastian hukum 
dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi; serta 

5. Masih tingginya ekspektasi inflasi dari dunia usaha dan masyarakat membuat 
jalur utama peningkatan pendapatan dan keuntungan dilakukan melalui 
kenaikan harga. Peningkatan skala produksi, tingkat efisiensi, produktivitas, dan 
kualitas barang dan jasa merupakan sumber utama peningkatan pendapatan dan 
keuntungan di negara-negara yang lebih maju.  

Untuk menjawab berbagai masalah dan tantangan di atas, sasaran di bidang 
moneter yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut. 

     

1. Stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan 
ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan 
pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta 
dengan tetap menjaga stabilitas nasional terpelihara; 
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2. Terpelihara tingkat inflasi yang cukup rendah sekitar 4-6 persen per tahun 
selama tahun 2010 – 2014 terpelihara. Dengan terjaganya inflasi pada tingkat 
yang rendah tersebut, nilai tukar rupiah akan cukup mantap dan stabil, dan suku 
bunga perbankan dapat terpelihara pada tingkat yang rendah/kondusif, dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi; 

3. Inflasi yang rendah selama tahun 2010-2014, yang didukung oleh partisipasi 
aktif masyarakat di daerah melalui terbentuknya tim pemantauan dan 
pengendalian inflasi di seluruh provinsi, tercapainya pusat-pusat produksi dan 
distribusi yang terkoneksi dengan efisien di daerahnya, serta koordinasi dan 
komunikasi yang efektif antara Pemerintah, BI, dunia usaha dan masyarakat 
tercipta. 

3.2.7 Sektor Keuangan  

Terjaganya stabilitas ekonomi berdampak pada stabilnya kondisi sektor 
keuangan. Meskipun ketahanan sektor keuangan relatif terjaga, namun-masih terdapat 
beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut di antaranya adalah 
sebagai berikut.  

Pertama, fungsi intermediasi perbankan masih terkendala. Meskipun loan to 
deposit ratio (LDR) memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sebagian 
besar merupakan kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Rendahnya komposisi kredit 
investasi tidak terlepas dari struktur simpanan pada perbankan yang merupakan dana 
jangka pendek yang berjangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan sehingga berpotensi 
menimbulkan ketidaksesuaian di dalam pendanaan yang bersifat jangka panjang (Tabel 
3.29).  

 Di samping itu, besarnya selisih (spread) antara suku bunga kredit dan simpanan 
diperkirakan menjadi salah satu penyebab rendahnya penyaluran kredit investasi oleh 
industri perbankan. Oleh karena itu salah satu sasaran yang ingin dicapai kedepan 
adalah meningkatnya efisiensi perbankan serta berkembangnya sumber pembiayaan 
lain yang berasal dari lembaga keuangan bukan bank sehingga diharapkan  selisih 
antara tingkat suku bunga kredit dan simpanan dapat ditekan.  
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TABEL 3.29 
KOMPOSISI SIMPANAN DEPOSITO MENURUT JANGKA WAKTU 

TAHUN 2004-2009 
(Rp Miliar) 

 

Komponen 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 

Deposito 1 bulan 247.864 351.653 340.908 389.489 459.872 433.751 

pangsa (persen) 58,8 61,7 54,6 57,1 54,5 50,6 

Deposito 3 bulan 47.749 61.357 80.580 75.366 98.540 141.726 

 pangsa (persen) 11,3 10,8 12,9 11,1 11,7 16,5 

Lain-lain 125.678 156.669 203.101 216.674 285.454 282.164 

 pangsa (persen) 29,8 27,5 32,5 31,8 33,8 32,9 

Total 421.291 569.679 624.589 681.529 843.866 857.641 

 pangsa (persen) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia 
*) sampai dengan September 2009 

 

Kedua, terdapat potensi tekanan krisis sebagai dampak belum pulihnya kondisi 
likuiditas serta semakin beragam dan canggihnya produk-produk sektor keuangan. 
Maraknya produk derivatif dari sektor keuangan menuntut otoritas pengawas sektor 
keuangan untuk dapat mengantisipasi terjadinya risiko sistemik pada sistem keuangan 
agar tidak terjadi krisis atau dapat mengelola krisis apabila telah terjadi. Untuk itu, 
sinkronisasi kebijakan antarotoritas pengawas jasa keuangan sangat diperlukan. 
Diharapkan ke depan Jaring Pengaman Sistem Keuangan sudah mulai dapat 
diimplementasikan guna memperkuat ketahanan sistem keuangan domestik. 

Ketiga, perbankan berbasis syariah meskipun berkembang pesat, perannya 
dalam perbankan nasional relatif masih terbatas. Tantangan ke depan adalah 
meningkatkan peran tersebut, dengan tetap menjaga kesehatan perbankan syariah. 
Dalam kaitan ini, perlu dicermati pola masyarakat yang cenderung memilih bentuk 
keuntungan yang telah disepakati terlebih dahulu (revenue sharing) jika dibandingkan 
dengan keuntungan yang berdasarkan laba rugi (profit loss sharing). Hal ini berpotensi 
meningkatkan risiko di dalam pengelolaan bank syariah. Diharapkan dalam jangka 
menengah produk-produk syariah dapat berkembang dan memiliki variasi yang luas 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam setiap industri, termasuk skema bagi 
hasil dan pembiayaan ke UMKM.   

Keempat, peran lembaga jasa keuangan bukan bank (LKBB) masih belum 
signifikan untuk dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Total aset yang 
terhimpun melalui asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal 
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ventura dan pegadaian baru sekitar 10,2 persen dari PDB jika dibandingkan dengan 
perbankan yang telah mencapai sekitar 47,3 persen dari PDB tahun 2008. Sementara 
pasar modal sebagai penggerak dana jangka panjang bagi sektor swasta masih perlu 
ditingkatkan. Untuk itu beberapa hal yang perlu dikembangkan, antara lain adalah 
peningkatan peran pasar modal syariah, peningkatan efisiensi pelaku pasar melalui 
restrukturasi perusahaan efek, serta transparansi informasi dan penerapan prinsip 
kehati-hatian untuk meningkatkan keamanan berinvestasi di pasar modal dalam negeri. 

Kelima, di sisi pembiayaan mikro, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga 
menunjukkan kinerja yang membaik. Keunggulan BPR dibandingkan dengan Bank 
Umum adalah pelayanan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan 
mengedepankan kedekatan dengan nasabah melalui pelayanan langsung (door to door) 
dan pendekatan secara personal memperhatikan budaya setempat. Namun, mengingat 
minimnya informasi tentang usaha yang dimiliki nasabah, terdapat kecenderungan 
bahwa BPR lebih fokus kepada nasabah yang bankable. Di sisi lembaga pembiayaan 
mikro yang berbentuk bukan bank bukan koperasi (B3K) masih terkendala di dalam hal 
aspek legalitas, pengaturan, pengawasan dan infrastruktur yang mendukung, antara lain 
keberadaan Apex Bank dan asuransi mikro. 

Keenam, semakin terintegrasinya sistem keuangan Indonesia dengan sistem 
keuangan dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berkedudukan 
sebagai target investasi ataupun aliran dana dari berbagai belahan dunia. Hal ini 
mengakibatkan sistem keuangan Indonesia menjadi rentan terhadap masuknya dana 
asing (capital inflow) yang terkait dengan aktivitas melawan hukum ataupun keluarnya 
dana (capital outflow) dari dalam negeri yang diperoleh secara melawan hukum. Selain 
itu, maraknya kejahatan keuangan di Indonesia sebagai akibat penyalahgunaan 
kewenangan oleh para pemilik usaha ataupun pelaku-pelaku ekonomi itu sendiri secara 
sistematis dan tersembunyi mengakibatkan sulit dideteksi secara dini dalam rangka 
melakukan pencegahan segera (preventive action) sehingga dampak yang ditimbulkan 
dapat menjadi sangat besar dan membahayakan sistem keuangan secara keseluruhan. 
Hal ini secara langsung berdampak terhadap semakin maraknya modus-modus Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang lebih canggih sehingga dibutuhkan upaya 
pengungkapan kejahatan keuangan dalam hal penelusuran aliran dana ataupun harta 
kekayaan dalam kaitannya dengan TPPU yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. 
Selain berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini, dalam 
rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan teroris semakin kompleks 
dan meningkat. Hal yang sangat mendesak adalah perubahan atas UU TPPU yang saat 
ini oleh pemerintah telah disampaikan ke DPR RI.  

3.2.8 Industri 

Permasalahan yang dihadapi sektor industri dapat dikelompokkan atas 
permasalahan yang berada di luar sektor industri (masalah eksternal) dan 
permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal). Masalah eksternal 
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industri mencakup (1) ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, 
pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas) yang belum memadai, (2) pengawasan 
barang-barang impor yang belum mampu menghentikan peredaran barang impor illegal 
di pasar domestik, (3) hubungan industrial dalam perburuhan belum terbangun dengan 
baik, (4) masalah kepastian hukum, dan (5) suku bunga perbankan yang masih tinggi. 
Penyelesaian masalah ini berada di luar kewenangan Kementerian Perindustrian 
sehingga tantangannya adalah memprakarsai penyelesaiannya dengan berkoordinasi 
dengan kementerian/lembaga yang berwenang.  

Permasalahan internal industri secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga 
hal. Pertama adalah populasi usaha industri, baik dalam hal postur maupun jumlah yang 
masih lemah. Data statistik industri besar dan sedang dan statistik industri kecil dan 
rumah tangga (IKR) tahun 2005 menunjukkan bahwa jumlah industri berskala besar 
berjumlah 6.599 perusahaan, sedang 14.130, kecil 230.247, dan industri rumah tangga 
berjumlah 2.323.772 perusahaan sehingga total jumlah usaha industri pada tahun 2005 
adalah 2.574.748. Hal ini berarti jumlah perusahaan yang berukuran besar dan sedang 
hanya 20.729 atau hanya sekitar 0,1 persen dari populasi industri. Untuk memperbesar 
lapangan kerja yang mapan dan lebih stabil, jumlah industri besar dan sedang perlu 
ditingkatkan.  

Permasalahan kedua adalah struktur industri nasional yang belum kokoh baik 
bila dilihat dari (1) penguasaan usaha; (2) keterkaitan industri skala besar dan industri 
kecil dan menegah (IKM); dan (3) keterkaitan hulu-hilir. 

1. Data rasio konsentrasi industri dua perusahaan (CR2) tahun 2006 menunjukkan 
bahwa dari 45 komoditas industri, 27 di antaranya memiliki angka CR2 lebih 
besar dari pada 50 (Statistik Industri, BPS tahun 2006). Artinya dua perusahaan 
terbesar menguasai lebih dari 50 persen dari pasar domestik. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa struktur industri dalam hal penguasaan usaha belum sehat. 

2. Tantangan pembangunan yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah 
kebijakan pada saat pemberian izin investasi dengan memperhatikan kapasitas 
penyerapan pasar sehingga tidak menimbullkan entry barrier yang sangat besar 
dan pada saat yang sama tidak menciptakan kondisi konsolidasi saling 
mematikan karena over supply. Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan 
jumlah perusahaan industri pada komoditas yang memiliki konsentrasi pasar 
yang tinggi. 

3. Industri kecil dan menengah di Indonesia belum banyak terkait dengan industri 
besar yang lebih hilir, atau belum banyak yang bertindak sebagai pemasok bahan 
baku/bahan setengah jadi atau pemasok jasa bagi industri besar (original 
equipment manufacturer/OEM). Studi terakhir menunjukkan bahwa industri 
otomotif dalam negeri baru memiliki dua lapis jaringan pemasok (tier 2). Bila 
dibandingkan dengan negara maju yang dapat mencapai 12 lapis, dapat 
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dikatakan bahwa struktur industri dalam hal skala usaha masih lemah belum 
terbangun dengan baik. 

4. Tantangan untuk membangun keterkaitan IKM–OEM ada tiga kategori utama 
yakni (1) peningkatan kemampuan IKM agar mampu memenuhi kebutuhan OEM, 
baik dalam hal harga, mutu  produk, mapun ketepatan penyerahan; (2) dukungan 
sarana jaringan pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas (MSTQ) di 
seluruh sektor industri yang berpotensi memiliki jaringan pemasok yang luas; 
serta (3) fasilitasi hubungan antara OEM dan calon pemasok dari IKM yang 
secara umum untuk menurunkan biaya transaksi, yaitu biaya untuk pencarian 
(search cost), biaya negosiasi dan pengikatan kontrak, serta biaya penegakan 
kontrak. Tantangan ketiga ini membutuhkan pihak ketiga dengan kompetensi 
sebagai match maker yang masih perlu dibangun. 

5. Struktur industri hulu-hilir nasional masih lemah. Salah satu indikator untuk 
menujukkan hal ini adalah nilai impor bahan baku/bahan penolong untuk 
industri. Data Statistik Industri 2006 yang dipublikasikan tahun 2009 
menujukkan bahwa impor bahan baku industri cukup tinggi terutama untuk 
industri andalan (yang menyerap banyak tenaga kerja dan produknya banyak 
dikespor) seperti industri alat angkut, elektronika, tekstil, dan industri berbasis 
kimia. Sebagai contoh, industri motor listrik, dari Rp796 miliar untuk 
keseluruhan bahan baku yang diimpor mencapai nilai Rp407 miliar (Rp289 
miliar di antaranya adalah bahan magnet). Data lain menunjukkan bahwa ekspor 
bahan mentah kita (hasil ekstraksi sumber alam dan hasil pertanian) sangat 
tinggi sehingga tantangan untuk memperkuat struktur hulu-hilir tersebut adalah 
menumbuhkan industri komponen atau pengolah sumber alam menjadi material 
industri atau barang setengah jadi.  

Permasalahan ketiga adalah produktivitas, yaitu besarnya nilai tambah yang 
diciptakan oleh setiap tenaga kerja di industri yang bersangkutan yang masih rendah. 
Statistik industri tahun 2006 menunjukkan bahwa dari 66 kelompok industri berskala 
sedang dan besar, hanya lima belas kelompok yang memiliki nilai produktivitas di atas 
Rp200 juta/orang dan hanya dua kelompok yang bernilai di atas Rp1 miliar, yaitu 
industri migas dan industri kendaraan roda empat. Tantangan pembangunan yang 
terkait dengan permasalahan ini adalah dilakukan sebagai berikut. 

1. Peningkatan efisiensi usaha melalui perbaikan metode kerja, peningkatan 
disiplin dan etos kerja, peningkatan kualitas pengelolaan usaha, serta revitalisasi 
dan restrukturisasi usaha. 

2. Peningkatan nilai tambah produk industri melalui inovasi, baik produk maupun 
proses industri. Untuk menjawab tantangan ini perlu dibangun hubungan yang 
sinergi antara lembaga penelitian/perguruan tinggi dengan dunia industri. 
Kebijakan industri nasional yang memberikan fasilitasi kepada industri yang 
melakukan pengembangan teknologi perlu diwujudkan. 
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Sasaran pembangunan industri untuk tahun 2010-2014 adalah rata-rata 
pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,5-6,0 persen dan khusus untuk industri 
pengolahan nonmigas adalah 6,1-6,7 persen. Rincian sasaran pertumbuhan untuk tiap-
tiap subsektor industri ditampilkan dalam Tabel 3.30. 

 
TABEL 3.30 

SASARAN JANGKA MENENGAH PERTUMBUHAN INDUSTRI 
TAHUN 2010-2014 

 

Cabang Industri Realisasi Prediksi Sasaran 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INDUSTRI PENGOLAHAN 3,7  1,4  4,2-4,3  5,0-5,4  5,7-6,5  6,2-6,8  6,5-7,3 

Industri Pengolahan Non Migas 4,1  1,7  4,8-4,9 5,6-6,1  6,3-7,0  6,8-7,5  7,1-7,8  

1. Makanan, Minuman, Tembakau 2,34 10,0 6,0-6,0 6,5-7,0 7,5-8,3 8,3-8,8 8,3-9,0 

2. Tekstil, Brg. Kulit dan Alas Kaki -3,64 -2,0 2,0-2,3 3,0-3,8 3,5-4,0 3,5-4,8 3,8-5,8 

3. Brg. Kayu dan Hasil Hutan 3,45 -1,5 1,5-2,0 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0 

4. Kertas dan Barang Cetakan -1,48 4,5 4,5-4,5 5,0-5,0 5,0-5,0 5,0-5,0 5,0-5,0 

5. Pupuk, Kimia dan Barang  Karet 4,46 0,9 5,0-5,0 5,0-6,0 5,0-6,5 5,0-6,8 6,0-7,0 

6. Semen, Brg.Galian Non  Logam -1,49 -3,0 3,0-3,5 3,0-4,0 4,0-4,3 4,5-4,8 5,8-6,3 

7. Logam Dasar Besi dan Baja -2,05 -4,5 2,5-3,0 3,0-3,0 4,0-4,5 4,3-5,0 4,3-5,5 

8. Alat Angkut, Mesin, Peralatan 9,79 -2,6 5,0-5,5 6,5-7,0 7,0-8,0 8,0-8,5 8,3-8,5 

9. Barang Lainnya -0,96 4,0 5,0-5,5 5,5-5,8 6,0-6,3 6,5-6,8 7,0-8,0 

  
 

3.2.9 Ketenagakerjaan 

Perkembangan pasar kerja dalam lima tahun terakhir sudah mulai membaik 
meskipun masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Pasar kerja Indonesia yang 
masih dualistik, di satu sisi pekerja formal hanya sekitar 30 persen dan pekerja informal 
sekitar 70 persen, disertai kualitas angkatan kerja yang masih sangat rendah. Beberapa 
masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut. 

 

Terbatasnya Kesempatan untuk Memperoleh Pekerjaan yang baik (decent work). 
Kondisi pasar kerja dicerminkan oleh angka penganggur usia muda dan TPT untuk 
lulusan pendidikan SMA ke atas masih tinggi. Di sisi lain, kegiatan ekonomi informal 
dengan pekerja yang juga informal masih besar yaitu 69,1 persen tahun 2009. Para 
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penganggur ini membutuhkan pekerjaan yang baik (decent work), lapangan kerja 
produktif, hak-hak pekerja terlindungi, adanya perlindungan sosial yang memadai yang 
umumnya pada kegiatan ekonomi formal. Kegiatan ekonomi formal yang biasanya 
ditandai dengan upah rata-rata lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik jika 
dibandingkan dengan upah yang diperoleh pekerja informal, masih belum dapat 
menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Pekerja formal memiliki kesempatan 
untuk memperoleh keterampilan dan akses terhadap pelatihan yang dapat 
menempatkan mereka pada posisi lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan mereka. Sebaliknya, kebanyakan pekerja informal (walaupun tidak 
semuanya) melakukan kegiatan yang rendah tingkat produktivitasnya dengan upah 
rendah serta tidak menentu. Keterbatasan lapangan kerja formal, menyebabkan pekerja 
merasa kurang mempunyai jaminan kerja untuk jangka menengah. Prospek (peluang) 
yang mereka miliki untuk mendapatkan penghasilan yang memadai juga berkurang. Hal 
ini menjadi tantangan yang besar karena jumlah pencari kerja baru yang memasuki 
pasar tenaga kerja dalam kurun waktu lima tahun mendatang diperkirakan akan terus 
meningkat. Kondisi ini menyiratkan bahwa pembangunan ekonomi difokuskan pada 
kualitas pertumbuhan ekonomi yang mempunyai basis yang luas meliputi semua 
lapisan masyarakat. 

Kualitas angkatan kerja yang rendah dan TPT usia muda yang tinggi. Struktur 
pekerja yang lulus SD dan SLTP sebesar 71,14 persen. Kondisi seperti ini menyebabkan 
kualitas pekerja tidak sebaik mereka yang lulus SMTA dan perguruan tinggi yang 
besarnya hanya 28,86 persen. Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan 
kualitas pekerja masih belum memadai, diikuti dengan rendahnya kompetensi tenaga 
kerja, dan juga sertifikasi kompetensi hingga saat ini belum banyak diakui oleh 
pengguna kerja. Kondisi ini turut memberikan kontribusi terhadap produktivitas 
pekerja yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.  
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TABEL 3.31 
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA 

MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN 

Pendidikan yang 
Ditamatkan 

Bekerja Bekerja Tingkat Pengangguran Pencari Kerja Usia 15—24 tahun (juta) 

2005 2009 Terbuka (TPT dalam %) 2005 2009 Perubahan 
2005—2009 Nopember % Agustus % Nop 2005        Ags 2009 Februari Februari 

SD ke bawah 52,06 55,4 55,21 52,8 6,58                3,78 1,72 1,21 -0,51 

Sekolah Menengah 
Pertama 

19,13 20,4 19,39 18,5 14,15                8,37 1,96 1,20 -0,76 

Sekolah Menengah 
Umum 

11,98 12,7 14,58 13,9 20,40              14,50 1,81 1,23 -0,58 

Sekolah Menengah 
Kejuruan 

5,60 6,0 8,24 7,9 18,92               14,59 0,84 0,79 -0,05 

Diploma I/II/III 2,19 2,3 2,79 2,7 12,34              13,66 0,17 0,18 0,01 

Universitas 3,00 3,2 4,66 4,4 11,64              13,08 0,11 0,12 0,01 

Total 93,96 100 104,87 100 11,24                 7,87 6,61 4,73 -1,88 

Sumber: Diolah dari data Sakernas  Agustus 2005 dan 2009-BPS  

 
 

GAMBAR 3.5 
PENCARI KERJA USIA 15-24 TAHUN,FEBRUARI 2005 

DAN FEBRUARI 2009 

Meningkatnya persentase 
lulusan SMU dan kejuruan, yaitu 
dari 18,7 persen menjadi 21,8 
persen dan lulusan diploma dan 
univeristas sebesar 5,5 persen di 
tahun 2005 menjadi 7,1 persen di 
tahun 2009, belum dapat 
mendorong pening-katan 
produktivitas pekerja secara 
berarti. Tingginya TPT usia muda 
dan masih besarnya angkatan 
kerja yang berpendidikan rendah 
menjadi kendala dalam 
meningkatkan daya saing dan 
posisi tawar angkatan kerja. Tingginya TPT usia muda dan masih besarnya angkatan 
kerja yang berpendidikan rendah merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka 
meningkatkan daya saing dan posisi tawar angkatan kerja. 
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Kesenjangan Upah di antara kelompok Pekerja.  Pergerakan upah di Indonesia, 
lebih banyak ditentukan oleh aspek kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan 
kenaikan produktivitas. Produktivitas belum menjadi determinan utama dalam 
penentuan upah. Sebaiknya, komponen penentuan Upah Minimum Regional (UMR) 
tidak hanya melihat pada sisi kenaikan inflasi saja, tetapi perlu diimbangi dengan aspek 
produktivitas dan pencapaian target pekerjaan. 

GAMBAR 3.6  
UPAH MINIMUM PROVINSI DI BEBERAPA PROVINSI 

Tiap-tiap daerah memiliki 
tingkat upah yang tidak sama, seperti 
Banten dan Jawa Tengah, dimana 
upah di Provinsi Banten lebih tinggi. 
Perbedaan tingkat upah yang cukup 
besar antara Banten dan Jawa Tengah 
dalam jangka menengah dan panjang 
akan merugikan posisi Banten. 
Terdapat indikasi adanya relokasi 
industri ke Provinsi Jawa Tengah, 
terutama industri yang tergolong 
padat tenaga kerja. Perbedaan rata-
rata upah yang cukup besar juga 
dialami oleh usaha mikro dan kecil 
dengan usaha menengah dan besar, 
yaitu sebesar Rp603 ribu banding 
Rp2.040 ribu per bulan. Menjadi 
tantangan ke depan adalah 
mengupayakan agar upah minimum meningkat sebesar pening-katan inflasi dan 
mendorong upah individu melalui hasil negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha. 

 Iklim Ketenagakerjaan belum dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja. 
Upaya pemerintah untuk menyempurnakan peraturan UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, berkaitan dengan pengupahan, pesangon, pekerja kontrak serta 
outsourcing belum dapat diwujudkan. Selanjutnya keseimbangan antara kebutuhan 
investasi dalam jangka menengah/panjang, dan memenuhi kebutuhan pekerjaan bagi 
penganggur yang menginginkan pekerjaan yang baik, termasuk mengupayakan agar 
pekerja tetap memperoleh hak pesangon yang wajar belum tercapai. Upaya untuk 
mencapai keseimbangan antara penciptaan kesempatan kerja dan jaminan sosial 
pekerja menjadi tantangan dalam rangka menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan.  

Permasalahan lainnya adalah hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 
2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). UU ini 
menjamin kebebasan dan hak serikat pekerja dalam mendorong perundingan bersama 
di tingkat perusahaan, dan mewajibkan pemberi kerja menegosiasikan perjanjian kerja 
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bersama (PKB) dengan serikat pekerja di perusahaan-perusahaan yang memiliki 
pekerja lebih dari 10 orang. Beberapa kelemahan yang berpotensi untuk menghambat 
perkembangan perundingan bersama adalah (i) aturan main berbagai jenis 
perlindungan dan standar ketenagakerjaan dalam ruang lingkup yang luas, agar proses 
negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja dapat lebih optimal; (ii) aturan main untuk 
mendorong pemberi kerja, pekerja dan serikat kerja untuk bertindak dengan itikad baik 
dalam menjalin hubungan di antara mereka. Menjadi tantangan ke depan adalah 
mendorong perundingan bipartit antara serikat pekerja dan pengusaha. 

Masih lemahnya perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha menjadi 
suatu kendala dan persoalan tersendiri karena dapat menghambat tercapainya suatu 
kesepakatan kerja bersama antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah berperan untuk 
memfasilitasi organisasi pengusaha dan pekerja agar kapasitasnya dapat menjadi kuat 
untuk merespon kebutuhan para anggotanya. Peran pemerintah adalah mendorong 
terciptanya perundingan yang baik antara pekerja dan pemberi kerja, agar tercapai 
hubungan industrial yang harmonis. Menjadi sebuah tantangan adalah meningkatkan 
posisi tawar pekerja dalam melakukan perundingan yang baik agar dicapai suatu 
kesepakatan. 

Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi belum berkualitas. Lembaga-
lembaga pelatihan yang ada masih terbatas kapasitasnya dalam melaksanakan pelatihan 
berbasis kompetensi. Keterbatasan prasarana, peralatan, sarana pelatihan dan kapasitas 
sumber daya manusia mengurangi kemampuan lembaga-lembaga pelatihan untuk 
memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Penyelenggara 
pelatihan kerja belum banyak yang mengembangkan standar kompetensi kerja nasional 
yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sebaliknya lembaga-lembaga pelatihan kerja 
yang telah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi belum memiliki suatu 
kriteria dan standar yang lazim digunakan untuk lembaga pelatihan berbasis 
kompetensi. Tantangan yang dihadapi adalah kemampuan lembaga penelitian yang 
merespon perubahan pasar kerja yang cepat bekerjasama dengan asosiasi profesi dan 
industri untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan pasar kerja. 

Rendahnya pengakuan sertifikat kompetensi pekerja juga terjadi. Kemampuan 
tenaga kerja Indonesia masih dirasakan sebagai kendala utama bagi dunia usaha. 
Rendahnya keahlian ini akan mempersempit ruang bagi kebijakan Indonesia untuk 
meningkatkan struktur produksinya. Jalur pembinaan dan pengembangan SDM ini, 
masih menghadapi masalah yang sangat mendasar, yaitu adanya mismatch antara 
bidang kejuruan, mutu dan kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja dengan yang 
dihasilkan oleh lembaga pelatihan kerja. Ketimpangan ini dapat pula terjadi karena 
sistem pelatihan kerja belum berorientasi pada demand driven, diikuti lemahnya 
relevansi dan koordinasi di antara lembaga/intitusi terkait yang bertanggung jawab 
dalam penyelenggaraan pelatihan kerja. Dalam jangka menengah hingga jangka panjang, 
seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan di tempat kerja (global workplace) 
standar kompetensi internasional sudah merupakan keharusan. Pengembangan standar 
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kompetensi kerja mempertimbangkan berbagai jenis profesi yang berkembang di 
Indonesia, dengan menentukan skala prioritas pengembangan. Menjadi tantangan 
adalah mewujudkan sertifikat kompetensi kerja agar dapat diakui secara nasional dan 
internasional. 

Rendahnya pelayanan dan perlindungan pekerja migran juga masalah. Kebijakan 
yang dibuat beIum dapat sepenuhnya memberi penghargaan kepada pekerja dan belum 
menjamin perlindungan yang memadai. Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang 
Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri masih 
menghadapi kendala untuk dapat menangani kerentanan yang dihadapi tenaga kerja 
migran. Kebijakan untuk pekerja migran sejauh ini masih menitikberatkan pada aspek 
prosedur penempatan tenaga kerja, dan belum diarahkan pada aspek perlindungan 
pekerja. Hak-hak pekerja migran khususnya perempuan sebagai pekerja domestik dan 
juga pekerja migran illegal (tanpa dokumen)  berada pada posisi yang tidak 
menguntungkan, dan hak-hak dasar pekerja masih sering diabaikan. Di dalam negeri, 
pembekalan bagi calon pekerja melalui peningkatan pengetahuan dan pendidikan masih 
sangat lemah. Mereka kurang mengetahui hak dan kewajibannya dan kurang  mampu 
melindungi dirinya dari kemungkinan adanya “pemanfaatan” atau bila terjadi masalah 
hukum di kemudian hari. Peraturan yang selama ini lebih banyak mengatur sering 
merugikan pekerja dan tidak memberikan opsi atau pilihan untuk kenyamanan pekerja 
sendiri. Di luar negeri, perlindungan yang sepantasnya diberikan pada tingkat 
internasional (seperti perjanjian internasional) masih minim. Belum semua negara 
penempatan memiliki payung hukum bagi perlindungan pekerja, misalnya melalui MOU 
antara pemerintah RI dan pemerintah negara yang bersangkutan untuk memberikan 
kenyamanan dan perlindungan yang maksimal. Kebijakan lain yang memberikan 
perlindungan di dalam dan luar negeri, seperti perluasan akses perbankan termasukm 
asuransi dan “remitansi” perlu disempurnakan.  

Lemahnya koordinasi dan pembagian kewenangan antarinstansi dilakukan 
dalam rangka penyelenggaraan penempatan. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi 
pekerja migran ke luar negeri disebabkan oleh belum maksimalnya koordinasi 
antarberbagai kementerian/lembaga, instansi di daerah, dan perusahaan jasa pengirim 
tenaga kerja sehingga menyebabkan lemahnya penyelenggaraan penempatan. 
Kebanyakan tenaga kerja migran yang bekerja di luar negeri hanya memiliki keahlian 
yang marginal (unskilled labor). Banyak musibah yang menimpa para pekerja migran di 
luar negeri, seperti penganiayaan, pemerkosaan, kasus bunuh diri, dan tindak kekerasan 
lainnya, sampai tidak diberikannya upah selama bekerja. Meskipun terdapat potensi 
masaIah yang timbuI ketika bekerja, bekerja di luar negeri  masih tetap menjadi pilihan 
sejumIah besar angkatan kerja Indonesia. Proses rekruitmen calon pekerja ke luar 
negeri sangat berpotensi menimbulkan risiko besar yang hingga saat ini masih banyak 
yang dikoordinisasi oleh jasa perseorangan (percaloan). Meningkatkan koordinasi dan 
kerja sama dalam penyelenggaraan penempatan agar dapat menghentikan tindakan 
percaloan merupakan sebuah tantangan yang dihadapi pemerintah.  
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Ketersediaan jasa profesional pekerja Indonesia masih terbatas. Namun 
demikian pasar kerja luar negeri hingga saat ini masih merupakan salah satu alternatif 
yang dipilih oleh calon pekerja di Indonesia. Saat ini permintaan di berbagai negara 
untuk mendatangkan tenaga kerja asing profesional dan skilled, seperti teknologi 
informasi, konstruksi, pengeboran minyak, care givers, manufaktur, perhotelan, dan 
termasuk tenaga kerja asing yang unskilled, seperti tenaga musiman untuk kawasan 
pertanian dan domestic workers, semakin meningkat.  

Dalam bidang jasa tenaga kerja profesional, Indonesia belum dapat 
memanfaatkan secara maksimal mekanisme permintaan tenaga terampil melalui mutual 
recoqnition arrangement (MRA), baik secara multilateral maupun bilateral karena masih 
sangat terbatasnya jenis kompetensi tenaga kerja Indonesia yang mendapat pengakuan 
dari negara lain.  

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5–6 persen 
pada tahun 2014, sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: (a) 
meningkatkan posisi tawar para pekerja, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) 
memudahkan mobilitas tenaga kerja dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan (d) 
meningkatkan pekerja dan pemberi kerja dalam merundingkan kesepakatan kerja 
bersama. 

Selama tahun 2010—2014, sasaran penciptaan kesempatan kerja diperkirakan 
sebesar 9,6–10,7 juta pekerja. Sektor pertanian menyerap rata-rata 1,1—1,2 juta orang, 
sektor industri pengolahan 2,1–2,4 juta orang, dan sektor perdagangan, bangunan, jasa 
dan lainnya menyerap 6,4–7,1 juta orang.  

3.2.10 Koperasi dan UMKM 

Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar 
dalam menjalankan usahanya, termasuk tantangan untuk bekompetensi dan 
berkompetisi dalam persaingan pasar global yang cukup berat. Untuk itu, 
pemberdayaan koperasi dan UMKM masih perlu dilanjutkan dalam periode lima tahun 
mendatang. 

Koperasi dan UMKM dalam periode lima tahun ke depan masih menghadapi 
masalah yang terkait dengan belum kondusifnya iklim usaha sebagai akibat dari (a) 
belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan 
koperasi dan UMKM yang direncanakan dan diimplementasikan oleh berbagai 
kementerian dan lembaga; (b) adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi; (c) 
keterbatasan dukungan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan koperasi dan 
UMKM; serta (d) kurangnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk 
pemerintah, organisasi nonpemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan koperasi 
dan UMKM. 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, sasaran pembangunan yang 
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akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: (1) 
terlaksananya pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam suatu program nasional 
sebagai langkah strategis pemaduan dan penyelarasan program dan kegiatan 
kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, terutama mereka yang mengandalkan kehidupannya dari kegiatan koperasi 
dan kegiatan UMKM; (2) terwujudnya paradigma pemberdayaan koperasi dan UMKM 
yang lebih koordinatif, business oriented, dan partisipatif; (3) terwujudnya birokrasi 
yang lebih efisien didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dari, oleh, dan untuk 
masyarakat lokal; serta (4) meningkatnya peran lembaga-lembaga masyarakat 
pendukung koperasi dan UMKM. 

Sementara itu, Koperasi dan UMKM juga masih menghadapi masalah dalam 
pengembangan produk dan pemasarannya. Permasalahan tersebut meliputi: (a) 
terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada teknologi dan lembaga Litbang; (b) 
kurangnya kepedulian koperasi dan UMKM mengenai prasyarat mutu, desain produk  
dan kebutuhan konsumen; (c) kurangnya insentif untuk berkembanganya lembaga 
pendukung koperasi dan UMKM; (d) belum terbangunnya prinsip kemitraan dalam satu 
kesatuan struktur/strategi pengembangan usaha bersama yang bersinergi sesuai 
dengan rantai nilai (value chain); serta (e) masih adanya gap antara kebutuhan 
pertumbuhan UMKM yang tinggi dan ketersediaan sumber daya. 

Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, sasaran pembangunan yang akan 
dicapai adalah (1) tersedianya teknologi dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan 
kebutuhan dan skala usaha koperasi dan UMKM; (2) meningkatnya kemampuan 
technopreneurship koperasi dan UMKM; (3) meningkatnya jumlah, kapasitas dan 
jangkauan lembaga penyedia jasa pengembangan dan pembiayaan usaha; (4) 
berkembangnya jaringan usaha yang berbasis kemitraan yang kuat; serta (5) 
berkembangnya lembaga  pendukung usaha yang dapat menfasilitasi perkembangan 
kompetensi dan posisi tawar usaha mikro. 

Selanjutnya, koperasi dan UMKM juga masih menghadapi rendahnya kualitas 
sumber daya manusia (SDM), yang dicirikan oleh (a) belum dipertimbangkannya 
karakteristik wirausaha dalam sistem pengembangan UMKM; (b) rendahnya kapasitas 
pengusaha skala mikro, kecil, dan menengah serta pengelola koperasi; (c) masih 
rendahnya motivasi dan budaya wirausaha mikro dalam membangun kepercayaan; 
serta (d) masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha. 

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, sasaran pembangunan yang akan 
dicapai adalah (1) berfungsinya sistem pengembangan budaya usaha dan kompetensi 
wirausaha sesuai dengan karakteristik koperasi dan UMKM; (2) meningkatnya 
kompetensi teknis dan manajemen pengusaha skala mikro, kecil, dan menengah serta 
pengelola koperasi, terutama dalam (1) menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif  
dan  kreatif; dan (2) mengembangkan usaha dan pemasaran produknya; (3) 
meningkatnya kualitas  sistem pengembangan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil, 
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dan menengah serta pengelola koperasi; serta (4) meningkatnya  budaya wirausaha dan 
daya tahan usaha mikro. 

Kinerja koperasi masih belum menunjukkan perbaikan kualitas. Kelembagaan 
koperasi masih menghadapi masalah sebagai berikut, yaitu (a) kurangnya pemahaman 
anggota terhadap prinsip dan asas berkoperasi; (b) belum optimalnya fungsi koperasi 
dalam mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya; 
serta (c) belum optimalnya peran pembina, penyuluh, dan lembaga gerakan koperasi. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, sasaran pembangunan yang 
akan dicapai adalah (1) berkembangnya praktek berkoperasi yang sesuai dengan 
prinsip dan asas koperasi; (2) meningkatnya peran koperasi dalam memfasilitasi 
perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota; serta (3) meningkatnya efektivitas 
pembinaan dan penyuluhan perkoperasian dalam perbaikan manajemen dan 
kelembagaan koperasi. 

3.2.11 Jaminan Sosial   

Perlindungan sosial di Indonesia sejauh ini masih terfokus pada program-
program bantuan sosial saja dan belum mengarah pada perlindungan sosial yang lebih 
stabil, seperti jaminan sosial. Permasalahan ini harus diatasi karena Indonesia 
menghadapi tuntutan yang  semakin tingginya daya saing tenaga kerja dan perubahan 
struktur demografi menuju ke arah aging population. Hal ini harus diperhatikan oleh 
pemerintah, terutama terkait dengan pengembangan skema jaminan sosial yang 
memadai bagi seluruh masyarakat.  

Seperti disajikan di muka, saat ini cakupan jaminan sosial di Indonesia terbatas 
pada pegawai pemerintah (PNS, TNI, dan Polri) dan sebagian kecil pegawai sektor 
swasta. Selain itu, jenis layanan jaminan sosial masih terbatas dan jumlah manfaat 
pensiun dan tunjangan hari tua yang diterima oleh peserta juga masih minim. 

Di sisi lain, pendanaan jaminan sosial bagi PNS, TNI, dan Polri masih sangat 
bergantung pada anggaran pemerintah. Saat ini, kontribusi pemerintah untuk 
menyelenggarakan jaminan sosial diperkirakan sebesar 0,5 persen dari PDB dan 
diperkirakan akan terus meningkat hingga 2,5 persen dari PDB di tahun 2050 (ADB, 
2007).  Hal ini akan berpengaruh pada semakin beratnya beban yang ditanggung oleh 
anggaran negara dalam melaksanakan pembangunan. Jika dibandingkan dengan praktik 
di negara-negara lain, kontribusi pekerja dan pemberi kerja di Indonesia dalam 
penyelenggaraan jaminan sosial masih relatif rendah. 

Kemudian, permasalahan lainnya adalah harmonisasi lembaga-lembaga 
penyelenggara jaminan sosial yang memerlukan perhatian khusus dan melibatkan 
berbagai pihak pemangku kepentingan terkait.  Pengelolaan jaminan sosial saat ini 
masih terpisah-pisah dengan karakteristik yang berbeda, sedangkan UU SJSN 
mensyaratkan adanya suatu perubahan yang signifikan dalam hal restrukturisasi 
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pengelolaan dan penyelenggaraan jaminan sosial. 

Di masyarakat, permasalahan umum yang dihadapi dalam pengembangan skema 
jaminan sosial ini adalah jaminan sosial berbasis asuransi yang mewajibkan iuran oleh 
peserta belum dikenal secara luas. Kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap 
pentingnya jaminan sosial sebagai skema perlindungan masih rendah.  

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai program dan kegiatan di bidang jaminan 
sosial, diarahkan untuk mencapai berbagai sasaran sebagai berikut:   

1. tersedianya nomor identitas tunggal bagi setiap peserta jaminan sosial; 

2. tersusunnya perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaan SJSN yang mencakup 
UU BPJS, serta Peraturan Pemerintah turunan UU SJSN yang mencakup Jaminan 
Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, 
Jaminan Kematian, dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengelolaan dan 
Pengembangan Dana Jaminan Sosial; 

3. tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk 
memperkuat pelaksanaan SJSN; 

4. terwujudnya harmonisasi regulasi di bidang jaminan sosial; 

5. terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal 
dan informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan;  

6. meningkatnya jangkauan/cakupan jaminan sosial terhadap pekerja miskin (yang 
tidak mampu memberikan kontribusi/iuran);  

7. meningkatnya kualitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja; 

8. terciptanya sistem, prosedur, serta struktur organisasi penyelenggara jaminan 
sosial yang efisien dan efektif; 

9. meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program 
jaminan sosial. 

Keseluruhan sasaran tersebut harus dicapai dalam pelaksanaan jaminan sosial 
yang lebih baik. Dampak dari pelaksanaan jaminan sosial yang diharapkan adalah 
terlindunginya setiap masyarakat Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan 
kualitas hidup manusia Indonesia. 

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

Pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai 
permasalahan dan tantangan di berbagai bidang dan pada akhirnya bermuara pada 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pembangunan bidang ekonomi harus 
dilaksanakan secara sinergi dengan bidang-bidang yang lain untuk mencapai 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka penciptaan peningkatan kesejahteraan 
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rakyat, dalam RPJM 2010-2014 kondisi utama yang harus diciptakan adalah (1) 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan stabilitas ekonomi yang 
kokoh; serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan 

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa ditinggalkan. Pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi 
suatu negara. Peningkatan tersebut akan mendorong pada terbukanya kesempatan kerja 
baru bagi rakyat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan suatu 
negara untuk meningkatkan teknologi dan kemampuannya melakukan akumulasi modal 
(baik fisik maupun modal sumber daya manusia) yang kemudian akan berdampak 
positif pada produktivitas. Terbukanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan 
produktivitas pada akhirnya berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima rakyat. 
Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dari dua sisi, yakni sisi permintaan dan 
sisi penawaran. Dari sisi permintaan ada empat komponen utama di dalamnya yang 
perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah investasi yang memegang peran penting 
bagi pertumbuhan ekonomi. Terciptanya akumulasi modal dapat meningkatkan 
produktivitas seiring dengan tingkat investasi yang tinggi. Karena kebutuhan investasi 
masih belum mampu dipenuhi oleh penanaman modal dalam negeri, usaha untuk 
menarik investasi asing masuk Indonesia masih harus terus dilakukan, terutama melalui 
usaha perbaikan iklim investasi yang terus-menerus. Selain itu, investasi masih terpusat 
pada daerah dan industri tertentu. Dengan demikian, langkah kebijakan diversifikasi 
dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi 
atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri. 

Kedua adalah ekspor yang juga merupakan sumber bagi pertumbuhan ekonomi. 
Dari waktu ke waktu kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Namun, 
peningkatan kinerja ekspor pertanian dan pertambangan masih sangat dipengaruhi 
oleh peningkatan harga di pasar internasional. Seiring dengan peningkatan persaingan 
di pasar global, peningkatan ekspor akan lebih diutamakan pada produk-produk yang 
mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar, peningkatan diversifikasi pasar 
tujuan ekspor, dan peningkatan daya saing produk ekspor. Peningkatan daya saing 
produk ekspor dilakukan dengan menurunkan biaya logistik, meningkatkan 
ketersediaan infrastruktur,  mengurangi pungutan liar, dan menyederhanakan peraturan 
dan prosedur perizinan, sehingga biaya ekonomi dapat ditekan. 

Ketiga, kebijakan menjaga daya beli. Daya beli rakyat akan dapat ditingkatkan 
apabila pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Selain itu, masyarakat akan 
merasa sejahtera ketika dapat membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Hal ini 
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tidak dapat terjadi apabila harga meningkat tiba-tiba, sementara penghasilannya tetap 
(daya beli rakyat turun). Oleh karena itu, dalam menjaga daya beli rakyat, salah satu 
langkah kebijakan yang perlu dilakukan adalah menjaga tingkat inflasi. Untuk itu harus 
diantisipasi faktor-faktor yang menimbulkan gejolak inflasi, terutama yang terkait 
dengan proses distribusi dan pergerakan harga di pasar internasional. Apabila daya beli 
terjaga, tingkat konsumsi rakyat juga akan terjaga, yang kemudian akan mendukung 
pula terciptanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi penting, terutama apabila 
mengingat masih tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga bagi pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. 

Keempat, optimalisasi pengeluaran pemerintah dan pengelolaan kekayaan 
negara. Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting apabila 
dibandingkan dengan komponen pertumbuhan ekonomi lainnya, terutama di saat 
terjadi ancaman krisis ekonomi. Pemberian stimulus fiskal diharapkan mampu 
mendorong peningkatan permintaan, serta menutupi penurunan permintaan akibat 
turunnya investasi dan ekspor. Namun, pengeluaran pemerintah juga dibatasi oleh 
ketersediaan anggaran (resource envelope) yang dimiliki. Apabila pengeluaran terlalu 
besar, defisit anggaran akan membesar, dan dapat mengancam keberlangsungan 
kebijakan fiskal ke depan. Di sisi lain, pengeluaran yang terlalu besar juga dapat 
mengurangi porsi konsumsi dan investasi swasta dalam perekonomian (crowding out 
effect). Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan optimalisasi pengeluarannya secara 
efektif dan efisien, yang didukung dengan pengelolaan aset secara akuntabel dan 
bertanggung jawab melalui pengelolaan kekayaan negara yang andal dan kredibel.   

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi akan diperoleh melalui peningkatan 
produksi. Sektor yang diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan 
ekonomi dari sisi produksi adalah sektor industri manufaktur. Hal ini terjadi karena 
sektor industri manufaktur dapat memberikan nilai tambah yang besar. Di luar sektor 
industri manufaktur, masih diandalkan pula sektor pertanian, perkebunan, peternakan, 
kehutanan, dan perikanan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Selain itu, sektor-sektor lain juga diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi 
demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam rangka terwujudnya pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan 
ekonomi dalam tahun 2010-2014 diharapkan meningkat rata-rata 6,3-6,8 persen per 
tahun. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan 
investasi sebesar 9,1-10,8 persen, pertumbuhan ekspor sebesar 10,7-11,6 persen, 
pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,3-5,4 persen, dan pertumbuhan 
konsumsi pemerintah sebesar 10,6-11,7 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan 
ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian dengan rata-rata sebesar 3,6-
3,7 persen dan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tumbuh rata-rata sebesar 
5,5-6,0 persen.  
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Stabilitas Ekonomi yang Kokoh 

Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah 
pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan prasyarat bagi pertumbunan 
ekonomi. Perekonomian nasional hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila 
didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh. Volatilitas pada harga barang, tingkat 
suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, atau utang pemerintah dapat memberikan 
gangguan pada perekonomian, terutama sektor swasta, yang membutuhkan kepastian 
dalam menjalankan usahanya yang pada gilirannya akan memengaruhi kesejahteraan 
masyarakat. 

Dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh stabilitas harga dan 
stabilitas nilai tukar harus dapat dijaga. Gejolak harga yang tinggi selain mengurangi 
daya beli masyarakat juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Nilai 
tukar yang befluktuasi juga akan menimbulkan ketidakpastian bagi kinerja sektor 
perdagangan karena ketika nilai tukar terlalu menguat daya saing ekspor akan menurun 
dan sebaliknya ketika nilai tukar melemah perekonomian akan terganggu oleh tingginya 
harga impor. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut langkah kebijakan moneter 
harus dipertajam. 

Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. 
Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan 
swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah 
untuk mencari sumber pembiayaan, baik luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri 
maupun dari pinjaman dalam negeri dalam bentuk penerbitan surat berharga negara 
(SBN). Dengan kebijakan seperti ini, risiko memegang obligasi negara semakin 
meningkat yang pada gilirannya mendorong tingginya yield yang harus dibayarkan 
pemerintah. Bila itu terjadi, stabilitas makroekonomi dapat terganggu. Pengelolaan 
tingkat defisit anggaran dan utang yang baik (melalui debt switch atau buy back) yang 
ada dalam kebijakan fiskal dan berkelanjutan menjadi penting dalam menyokong 
terciptanya stabilitas makroekonomi. 

Stabilitas ekonomi juga sangat bergantung pada sektor kebijakan sektor 
keuangan. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 berawal dari krisis di sektor keuangan 
yang selanjutnya memberikan pengaruh buruk pada seluruh bidang pembangunan. 
Krisis ekonomi dunia yang baru saja terjadi juga dipicu oleh krisis di sektor keuangan. 
Oleh karena itu, stabilitas sektor keuangan ini harus menjadi fokus utama dalam 
mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh. 

Dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh, diharapkan tingkat 
inflasi dapat dijaga sebesar rata-rata 4,0-6,0 persen per tahun pada tahun 2010-2014, 
volatilitas nilai tukar rupiah terjaga, dan cadangan devisa berkisar USD 101,4 miliar 
sampai USD 105,5 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, dari sisi keuangan negara, 
defisit anggaran pada tahun 2014 diupayakan pada tingkatan yang aman sekitar 1,2-1,9 
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persen. 

Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi akan menjadi kurang 
berarti apabila hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Kondisi seperti ini 
menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rakyat yang menikmati peningkatan 
kesejahteraan rakyat sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembangunan bidang 
ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan 
merupakan elemen penting yang menjamin pengembangan ekonomi dapat dinikmati 
oleh semua rakyat secara adil. 

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan 
kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi 
dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar 
belakang mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif menciptakan 
kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan 
tersebut.  

Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung oleh 
kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM). Di sisi kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan seperti pelatihan, 
pembekalan, pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) dapat memberikan 
tambahan skill bagi tenaga kerja sehingga memudahkan untuk dapat mengisi lowongan 
kerja yang tersedia. Dengan begitu, semakin banyak orang terlibat dalam proses 
pembangunan. 

Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang 
inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang 
inklusif dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan 
kemiskinan. Hal ini dapat ditempuh melalui (1) dampak pertumbuhan ekonomi akan 
meningkat ketika kesenjangan berhasil diatasi, (2) pembangunan ekonomi yang inklusif 
dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan dengan 
memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama pada kesempatan kerja. 
Dengan begitu, mereka yang selama ini miskin karena tidak pernah mendapat 
kesempatan, dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk keluar dari kemiskinan. 
Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk 
pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan memberikan 
dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 

Di samping kebijakan di ketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan 
kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus didukung oleh 
kebijakan UKM untuk pengembangan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk 
menampung tenaga kerja, kesempatan bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut 
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serta dalam proses pembangunan adalah melalui sektor-sektor informal. Oleh sebab itu, 
pengembangan UKM penting dilakukan, baik pengembangan yang dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan dana dan peningkatan 
kemampuan sumber daya SDM dalam bentuk  pemberian pelatihan yang 
memungkinkan UMKM dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri. 

Dalam rangka terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan, 
pada tahun 2014 tingkat kemiskinan diharapkan dapat diturunkan menjadi sekitar 8,0-
10,0 persen, dan tingkat pengangguran dapat diturunkan menjadi 5,0-6,0 persen. 

Selama lima tahun ke depan, dalam rangka melaksanakan prioritas pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan stabilitas yang kokoh serta pembangunan 
ekonomi yang inklusif dan berkeadilan maka strategi dan arah kebijakan yang akan 
ditempuh adalah sebagai berikut. 
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GAMBAR 3.7 ALUR PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 
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3.3.1 Peningkatan Investasi 

Tantangan dalam meningkatkan daya tarik investasi ke depan semakin berat. 
Oleh sebab itu pembangunan investasi dalam periode tahun 2010-2014 diarahkan 
untuk hal-hal sebagai berikut:  

1. mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara 
berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang 
menarik; 

2. mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian 
nasional; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang 
memadai, investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan 
demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian 
kemakmuran bagi rakyat;  

3. menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi 
investasi di seluruh wilayah Indonesia. 

Strategi pembangunan investasi dalam lima tahun ke depan adalah sebagai 
berikut (1) mendorong berkembangnya investasi di berbagai sektor terutama pangan, 
energi dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan persebaran investasi; (2) 
mendorong berkembangnya investasi berbasis keunggulan daerah, antara lain sektor 
perkebunan, perikanan dan peternakan dalam rangka penciptaan kesempatan kerja; (3) 
meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan investasi melalui harmonisasi dan 
simplifikasi berbagai perangkat peraturan, baik di pusat maupun di daerah; dan (4) 
mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan 
efektivitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam rangka 
meningkatkan daya tarik investasi; serta (5) mendorong pengembangan kawasan 
ekonomi khusus untuk produk yang bernilai tambah antara lain, industri barang dari 
kulit dan alas kaki, sektor transportasi, sektor jasa-jasa lainnya, industri berbasis 
petrokimia, industri permesinan, mesin listrik dan peralatan listrik, dan industri tekstil 
dan produk tekstil (TPT). 

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas 
investasi dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut: 

1. Fokus Prioritas Peningkatan Harmonisasi Kebijakan dan Penyederhanaan 
Perizinan Investasi yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut: 

a. peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal; 

b. pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah; 

c. pemberdayaan Usaha Nasional; 

d. peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal; 

e. peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; 
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f. peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal; 

g. koordinasi peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI). 

h.  

2. Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Investasi yang didukung oleh kegiatan 
prioritas sebagai berikut: 

a. pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara 
Elektronik (SPIPISE); 

b. pengembangan Sumber Daya Manusia;  

c. peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal;   

d. pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana; 

e. penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal; 

f. pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 

g. koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan 
Wilayah (termasuk KEK, KAPET, dan kawasan lainnya); 

h. perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis 
dan Sumber Daya Alam Lainnya; 

i. perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri 
Manufaktur; 

j. perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sarana, 
Prasarana, Jasa dan Kawasan;  

k. peningkatan Kualitas Strategi Promosi Bidang Penanaman Modal;   

l. promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan 
Luar Negeri;  

m. fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal;   

n. penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman 
Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri; 

o. kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal;  

p. kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal; 

q. kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di Bidang 
Penanaman Modal; 

r. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I; 

s. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II; 
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t. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III; 

u. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV; 

v. koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan 
wilayah (termasuk KEK, KAPET, dan kawasan lainnya). 

3.3.2 Peningkatan Ekspor  

Upaya untuk meningkatkan ekspor ditempuh melalui kebijakan perdagangan 
luar negeri yang dalam lima tahun ke depan diarahkan pada peningkatan daya saing 
produk ekspor nonmigas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman 
dan kualitas produk. Kebijakan tersebut didukung pula oleh penguatan perdagangan 
dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang, serta 
menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan demikian, strategi pembangunan yang 
akan dilaksanakan dalam pembangunan perdagangan luar negeri, khususnya untuk 
mendorong peningkatan ekspor nonmigas, selama periode 2010-2014 adalah sebagai 
berikut:  

1. meningkatkan ekspor nonmigas untuk produk-produk  yang bernilai tambah 
lebih besar, berbasis pada sumber daya alam, serta permintaan pasarnya besar; 
oleh sebab itu, pengembangan produk ekspor ke depan akan dititikberatkan 
pada hasil perkebunan dan produk olahannya, hasil perikanan dan produk 
olahannya, produk olahan pertambangan, produk makanan/minuman olahan, 
tekstil dan produk tekstil, mesin dan peralatan listrik, kimia dan produk kimia, 
serta produk dari kulit dan alas kaki;  

2. mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh usaha 
kecil menengah (UKM);  

3. mendorong upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor untuk mengurangi tingkat 
kebergantungan kepada pasar ekspor tertentu;  

4. menitikberatkan upaya untuk perluasan akses pasar, promosi, dan fasilitasi 
ekspor non migas di kawasan Afrika dan Asia;  

5. mendorong pemanfaatan berbagai skema perdagangan, dan kerjasama 
perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional;  

6. mendorong pengembangan aktivitas perdagangan di daerah perbatasan yang 
dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan 
dengan negara tetangga; serta  

7. memperkuat kelembagaan dan pembiayaan perdagangan luar negeri yang 
mendorong efektivitas pengembangan ekspor nonmigas. 

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka fokus 
prioritas dan kegiatan prioritas untuk perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut: 
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1. Fokus Prioritas Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor, yang didukung 
oleh kegiatan prioritas sebagai berikut: 

a. peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor; 

b. pengembangan pasar dan produk di wilayah Afrika dan Timur Tengah;  

c. pengembangan pasar dan produk di wilayah Asia, Australia, dan Selandia 
Baru; 

d. pengembangan SDM bidang ekspor; 

e. peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional; 

f. peningkatan kerjasama dan perundingan bilateral kawasan Asia, Amerika, 
dan Australia; 

g. peningkatan kerjasama dan perundingan bilateral kawasan Afrika, 
Eropa,dan Timur Tengah. 

2. Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor, yang 
didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut: 

a. peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang; 

b. pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan; 

c. peningkatan kerja sama di Bidang Perdagangan Jasa; 

d. pengembangan pasar dan Produk Wilayah Amerika dan Eropa; 

e. koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.  

3. Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Ekspor, yang didukung oleh kegiatan 
prioritas sebagai berikut:  

a. pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor;  

b. peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar; 

c. pengelolaan Impor; 

d. dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan kawasan ekonomi 
khusus; 

e. perumusan kebijakan dan pengembangan teknologi informasi kepabeanan 
dan cukai; 

f. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis fasilitas bidang kepabeanan;  

g. koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window 
(NSW) dan ASEAN Single Window (ASW); 

h. koordinasi Pengembangan kerja sama ekonomi dan pembiayaan Eropa, 
Afrika dan Timur Tengah; 



 

  
II.3-78  

 

i. koordinasi Pengembangan kerja sama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia. 

3.3.3 Peningkatan Daya Saing Pariwisata   

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta dalam 
pencapaian sasaran pembangunan kepariwisataan nasional, kebijakan pembangunan 
kepariwisataan tahun 2010-2014 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
dan meningkatkan kesejahteran rakyat, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, 
kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi 
masyarakat, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan serta berpegang pada 
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance).   

Strategi pembangunan kepariwisataan yang merupakan salah satu bagian yang 
tidak terpisahkan dari prioritas peningkatan ekspor adalah sebagai berikut.  

1. Mengembangkan industri pariwisata dengan menciptakan iklim yang kondusif 
bagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang berorientasi pada 
pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja;  

2. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan 
peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, 
melakukan konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri, 
terutama ke sepuluh tujuan pariwisata Indonesia, dan mengembangkan kawasan 
strategis dan daya tarik pariwisata berbasis wisata bahari, alam, dan budaya di 
luar Jawa dan Bali, termasuk industri kreatif, serta mengembangkan desa wisata 
melalui PNPM Mandiri; 

3. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata dengan meningkatkan 
jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 (dua 
puluh) persen secara bertahap dalam 5 (lima) tahun dan mempromosikan ke 10 
(sepuluh) tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan 
pengiklanan yang kreatif dan efektif, serta menguatkan strategi pemasaran dan 
promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan 
responsif terhadap pasar;  

4. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan strategi meningkatkan 
kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk 
mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di 
kawasan Asia, dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan 
kepariwisataan. 

Strategi tersebut diatas didukung oleh  peningkatan koordinasi lintas sektor pada 
tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan, terutama di bidang (a) 
pelayanan kepabeanan keimigrasian, dan karantina; (b) keamanan dan ketertiban; (c) 
prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan 
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lingkungan; (d) transportasi darat, laut, dan udara; dan (e)  bidang promosi dan kerja 
sama luar negeri; serta koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, 
dan masyarakat. 

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut, fokus prioritas 
dan kegiatan prioritas kepariwisataan dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut: 

1. Fokus Prioritas Pengembangan Industri Pariwisata, yang didukung oleh kegiatan 
prioritas: 

a. Pengembangan Usaha, Industri,  dan Investasi Pariwisata; dan 

b. Pengembangan Standardisasi Pariwisata. 

2. Fokus Prioritas Pengembangan Tujuan Pariwisata yang didukung oleh kegiatan 
prioritas: 

a. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata; 

b. Pemberdayaan Masyarakat di Tujuan Pariwisata; 

c. Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata; dan 

d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal 
Pengembangan Tujuan Pariwisata. 

3. Fokus Prioritas Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata, yang 
didukung oleh kegiatan prioritas: 

1. Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;  
a. Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri; 

b. Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata; 

c. Peningkatan Publikasi Pariwisata; 

d. Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran 
(Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/MICE); dan 

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal 
Pemasaran. 

4. Fokus Prioritas Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, yang didukung oleh 
kegiatan prioritas: 

a. Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata; 

b. Penelitian  dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan; dan 

c. Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata. 
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3.3.4 Peningkatan Daya Beli Masyarakat.  

Upaya meningkatkan daya beli masyarakat ditujukan untuk meningkatkan 
konsumsi masyarakat sebagai salah satu komponen permintaan domestik yang 
merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat dijaga 
terutama melalui: (i) menjaga stabilitas harga; (ii) mengadakan berbagai program 
pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial; (iii) meningkatkan kelancaran arus 
barang  untuk menjaga ketersediaan barang terutama bahan pokok; dan (iv) 
meningkatkan perdagangan dalam negeri untuk mendorong transaksi perdagangan 
domestik dan meningkatkan kesempatan berusaha. Penjelasan secara terperinci 
mengenai upaya menjaga stabilitas harga dapat dilihat pada prioritas bidang stabilitas 
moneter, sedangkan program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial dapat 
dilihat secara lebih terperinci pada Bab I mengenai Pengarusutamaan dan Isu Lintas 
Bidang. 

 Upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dilakukan melalui kebijakan 
perdagangan dalam negeri yang diarahkan pada peningkatan penataan sistem distribusi 
nasional untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya 
saing produk domestik.  

Strategi yang akan dilakukan dalam perdagangan dalam negeri periode 2010-
2014 adalah: (a) meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah, melalui 
pengembangan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus 
barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga; (b) 
meningkatkan iklim usaha perdagangan melalui persaingan usaha  yang sehat, 
pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, 
bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerja sama yang saling menguntungkan 
antarpelaku usaha; (c) mendorong penciptaan transparansi harga dan pengelolaan 
risiko harga, yang antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan perdagangan berjangka 
dan pengelolaan sistem informasi harga; (d) meningkatkan penggunaan produk dalam 
negeri dengan memaksimalkan  potensi pasar domestik dan pemanfaatan daya kreasi 
bangsa; serta (e) memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang 
mendorong terwujudnya persaingan usaha yang sehat, efektivitas perlindungan 
konsumen, dan perdagangan berjangka yang efisien. 

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut, fokus prioritas 
dan kegiatan prioritas perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan adalah: 

1. Fokus Prioritas Peningkatan Jaringan Distribusi untuk Menunjang 
Pengembangan Logistik Nasional, yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai 
berikut: 

a. Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok;  

b. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan; dan 
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c. Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional.  

2. Fokus Prioritas Penguatan Pasar Domestik Dan Efisiensi  Pasar Komoditi, yang 
didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut: 

a. Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan;  

b. Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah;  

c. Pengembangan Ekonomi Kreatif; 

d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;  

e. Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan  

f. Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang. 

3. Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha 
Perdagangan, yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut: 

a. Penegakan Hukum Persaingan Usaha;  

b. Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha; 

c. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen;  

d. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional; 

e. Peningkatan Tertib Ukur; dan 

f. Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. 

3.3.5 Keuangan Negara 

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi bidang keuangan 
negara pada 2010—2014, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah 
mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan 
memperhatikan keberlanjutan APBN yang sehat. Untuk itu, stabilitas ekonomi akan 
terus dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati, serta 
pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal 
sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. 
Untuk mendukung hal tersebut, reformasi struktural di bidang pengelolaan keuangan 
negara di antaranya melalui reformasi administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan, 
kepabeanan dan cukai, belanja negara, serta pengelolaan aset pemerintah. Dengan 
demikian, secara umum kebijakan di bidang keuangan negara diarahkan pada:  

1. Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk 
memantapkan kesinambungan fiskal melalui: (a) peningkatan penerimaan 
negara dan efisiensi belanja negara dengan tetap mengupayakan pemberian 
stimulus fiskal secara terbatas; (b) merumuskan pembiayaan defisit anggaran 
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sehingga tidak menyebabkan berkurangnya pembiayaan sektor swasta 
(crowding out effect). 

2. Peningkatan penerimaan negara terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan 
dan administrasi perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi PNBP, baik dari 
jenisnya maupun perbaikan administrasinya.  

3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara terutama ditempuh 
melalui: (a) pemisahan secara jelas kewenangan antara pemerintah pusat dan 
daerah yang diikuti dengan pendanaannya berupa belanja daerah, dan kaitannya 
dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; (b) penajaman alokasi anggaran antara lain 
dengan realokasi belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran; (c) 
pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. 

4. Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah yang diarahkan untuk 
menurunkan stok pinjaman luar negeri tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi 
juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, diupayakan 
tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta. Dengan demikian, 
rasio stok utang terhadap PDB diperkirakan dapat diturunkan secara bertahap. 

Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai arah kebijakan tersebut melalui: 

1. Penetapan kebijakan belanja yang efektif, dan efisien dengan memperhatikan 
aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan; 

2. Pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (unified budget), penerapan sistem 
penganggaran berbasis kinerja (performance based budget), dan penerapan 
alokasi belanja negara dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (medium 
term expenditure framework); 

3. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan 
prioritas program pembangunan; 

4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan negara, dan 
penilaian kekayaan negara untuk menentukan nilai ekonomi (existing value) 
serta nilai potensi (potential value) kekayaan negara; 

5. Optimalisasi pendapatan negara dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap 
masyarakat; 

6. Pengelolaan pembiayaan dan pengendalian resiko yang optimal. 

Untuk mencapai arah kebijakan dan strategi di bidang keuangan negara, prioritas 
bidang yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: (1) Optimalisasi 
Pengeluaran Pemerintah Dan Pengelolaan Kekayaan Negara; (2) Pengelolaan APBN Yang 
Berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut, selanjutnya 
diturunkan ke dalam fokus prioritas dan kegiatan prioritas optimalisasi pengeluaran 
pemerintah dan pengelolaan kekayaan negara dalam lima tahun ke depan adalah: 
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1. Fokus Prioritas Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang didukung 
oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:  

a. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP);  

b. Pengembangan Sistem Penganggaran; dan  

c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan 
Belanja Lain-lain (BSBL). 

2. Fokus Prioritas Pengelolaan Perimbangan Keuangan yang didukung oleh 
kegiatan prioritas sebagai berikut:  

a. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring  dan evaluasi di bidang 
pembiayaan dan kapasitas daerah;  

b. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke 
daerah;  

c. Perumusan kebijakan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di 
bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD); dan  

d. Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang  pendanaan 
daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke 
daerah,  serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah. 

3. Fokus Prioritas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang didukung oleh 
kegiatan prioritas sebagai berikut:  

a. Pembinaan pelaksanaan anggaran dan pengesahan dokumen pelaksanaan 
anggaran 

b. Peningkatan pengelolaan kas negara;  

c. Manajemen investasi dan penerusan pinjaman;  

d. Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; dan  

e. Penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.  

4. Fokus Prioritas Pengelolaan Kekayaan Negara yang didukung oleh kegiatan 
prioritas sebagai berikut:  

a. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan 
pengelolaan barang milik negara;  

b. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan 
pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang dipisahkan; 

c. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan 
pengelolaan Kekayaan Negara lain-lain. 

Sementara itu, prioritas pengelolaan APBN yang berkelanjutan melalui fokus 
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prioritas dan kegiatan prioritas yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Fokus Prioritas Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran 
Dan Pengendalian Resiko yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut: 

a. Perumusan Kebijakan APBN;  

b. Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan;  

c. Perumusan Kebijakan Ekonomi;  

d. Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP;  

e. Penyusunan Rancangan APBN;  

f. Pengelolaan Pinjaman;  

g. Pengelolaan Surat Utang Negara;  

h. Pengelolaan Pembiayaan Syariah;  

i. Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang; dan  

j. Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang. 

2. Fokus Prioritas Peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang didukung 
oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:  

a. Pengelolaan PNBP dan Subsidi;  

b. Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan;  

c. Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea 
Materai;  

d. Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerjasama Perpajakan 
Internasional; 

e. Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan 
Kehumasan; 

f. Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, 
Komunikasi, dan Informasi;  

g. Pelaksanaan reformasi proses bisnis;  

h. Pengelolaan data dan dokumen Perpajakan;  

i. Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan 
Cukai;  

j. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan; 
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k. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan 
Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan 
cukai. 

3. Fokus Prioritas Pengelolaan dan Pembinaan BUMN yang didukung oleh kegiatan 
prioritas sebagai berikut:  

a. Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi 
(Prioritas Nasional) 

b. Restrukturisasi BUMN besar / penting / strategis (Prioritas Nasional) 

c. Penyusunan best practice GCG 

d. Penetapan sistem remunerasi berbasis kinerja di BUMN 

e. Penyusunan peraturan mengenai penilaian kinerja di BUMN yang mangacu 
pada standar internasional 

f. Kajian, evaluasi dan monitoring pendayagunaan aset BUMN 

g. Penetapan target, monitoring, dan evaluasi kinerja BUMN 

h. Penetapan peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO 
dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO 

i. Penyusunan peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan 
pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni 

j. Kajian BUMN rugi dan bermasalah 

k. Penyusunan dan pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi 

l. Kajian rightsizing BUMN 

m. Uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dan Dewan Komisaris 

n. Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan 
pangan 

o. Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang infrastruktur 

3.3.6 Stabilitas Moneter 

Secara umum kebijakan moneter selama kurun waktu 2010–2014 diarahkan 
untuk memelihara stabilitas harga dalam negeri dan nilai tukar rupiah melalui 
koordinasi, penyelarasan dan sinergi kebijakan moneter dan fiskal, sektor keuangan, 
serta sektor riil untuk menciptakan pengelolaan ekonomi secara sehat dan 
berkelanjutan.  Adapun strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter serta 
kebijakan terkait lainnya dalam rangka pengendalian inflasi sesuai dengan 
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sasaran yang ditentukan (inflation targetting) serta dalam penyusunan kerangka 
makro ekonomi dan pengembangan pasar keuangan; 

2. stabilisasi harga dan pengamanan produksi/pasokan dan distribusi barang/jasa, 
terutama bahan makanan pokok yang harganya mudah bergejolak, baik di 
perkotaan maupun di perdesaan; 

3. mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat 
(Kementerian/Lembaga terkait serta asosiasi produsen/ pedagang dan asosiasi 
konsumen) maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam 
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perkembangan harga bahan pokok 
secara intensif; 

4. mengembangkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi 
untuk mengatasi masalah struktural, seperti percepatan pembangunan 
infrastruktur serta reformasi regulasi/kebijakan yang menyebabkan ekonomi 
biaya tinggi, baik di pusat (Kementerian/Lembaga) maupun daerah (provinsi 
dan kabupaten/kota); 

5. meningkatkan kualitas kelembagaan termasuk pola pikir dunia usaha dan 
masyarakat bahwa kenaikan harga yang rendah dan wajar dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan; 

6. meningkat fungsi check and balance dalam masyarakat untuk mengendalikan 
inflasi antara lain melalui peningkatan peran lembaga konsumen, lembaga-
lembaga survei pemantau harga untuk ikut memantau perkembangan harga di 
daerah sehingga kenaikan harga selanjutnya dapat cepat diantisipasi.  

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mengendalikan dan 
memperkokoh stabilitas moneter di atas, fokus prioritas yang akan ditempuh adalah 
peningkatan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah. 

3.3.7 Stabilitas Sektor Keuangan  

Berdasarkan perkembangan terkini dan permasalahan yang dihadapi oleh sektor 
keuangan, arah pengembangan sektor keuangan dalam periode 2010—2014 adalah 
peningkatan daya saing dan ketahanan sektor keuangan bagi pembiayaan pembangunan 
nasional. Guna mencapai arah pembangunan tersebut di atas, maka strategi yang 
ditempuh adalah peningkatan ketahanan sektor keuangan melalui sistem keuangan 
yang sehat, mantap, dan efisien serta percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran 
dana masyarakat termasuk peningkatan akses kepada lembaga jasa keuangan, kepada 
masyarakat miskin dalam rangka membangun sektor keuangan yang inklusif (financial 
sector inclusion) untuk mendukung pembangunan.  

Strategi peningkatan ketahanan sektor keuangan melalui sistem keuangan yang 
sehat, mantap serta efisien difokuskan pada hal-hal berikut:  
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1. Menjaga stabilitas ekonomi melalui pencegahan risiko sistemik pada sektor 
keuangan melalui kegiatan: 

a. memantapkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter; 

b. mengimplementasikan konsep jaring pengaman sistem Keuangan; 

c. meningkatkan koordinasi nasional dan kerja sama internasional dalam 
rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 
pendanaan teroris melalui industri keuangan. 

2. Memantapkan kinerja dan stabilitas industri jasa keuangan melalui kegiatan: 

a. menerapkan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan dalam 
rangka meningkatkan kapasitas dan kredibiltas otoritas regulasi dan 
pengawasan jasa keuangan; 

b. melakukan menguatkan kualitas manajemen dan operasional lembaga jasa 
keuangan; 

c. meningkatkan upaya perlindungan bagi konsumen/investor lembaga jasa 
keuangan. 

Strategi percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat 
termasuk peningkatan akses kepada lembaga jasa keuangan (LJK) kepada masyarakat 
miskin melalui hal-hal berikut: 

1. mengembangkan produk perbankan dan pasar modal syariah; 

2. melaksanakan diversifikasi sumber pendanaan pembangunan melalui lembaga 
keuangan bukan bank (LKBB); 

3. memperluas cakupan pelayanan lembaga jasa keuangan terutama untuk sektor 
usaha mikro, kecil dan menengah; 

4. mengembangkan infrastruktur pendukung lembaga jasa keuangan. 

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan dalam rangka memelihara dan 
meningkatkan stabilitas sektor keuangan tersebut, fokus prioritas yang akan 
diupayakan adalah peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan.  

3.3.8 Revitalisasi Industri 

Dalam RPJPN 2005—2025 disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat 
dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh 
kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan 
produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan 
yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar 
terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. 

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya 
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saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan 
praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar. 

2. Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan IKM 
sebagai basis industri nasional, yaitu terintegrasi dalam mata rantai 
pertambahan nilai dengan industri berskala besar. 

3. Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong 
diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan 
kuat. 

Melalui Peraturan Presiden nomor 28 Tahun 2008, pemerintah telah 
menetapkan Kebijakan Industri Nasional (National Industrial Policy). Klaster Industri 
Prioritas dalam kebijakan Industri Nasional adalah sebagai berikut: 

1. Industri Agro: 1) industri kelapa sawit; 2) industri karet dan barang karet; 3) 
industri kakao dan coklat; 4) industri kelapa; 5) industri kopi; 6) industri gula; 7) 
industri tembakau; 8) industri buah-buahan; 9) industri kayu dan barang kayu; 
10) industri hasil perikanan dan laut; 11) industri pulp dan kertas; 12) industri 
pengolahan susu; 

2. Industri Alat Angkut: 1) industri kendaraan bermotor; 2) industri perkapalan; 3) 
industri kedirgantaraan; 4) industri perkeretaapian; 

3. Industri Elektronika dan Telematika: 1) industri elektronika; 2) industri 
perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya; 3) industri perangkat 
penyiaran dan pendukungnya; 4) industri komputer dan peralatannya; 

4. Basis Industri Manufaktur:  

a. industri material dasar: 1) industri besi dan baja; 2) industri semen; 3) 
industri petrokimia; 4) industri keramik 

b. industri permesinan: 1) industri peralatan listrik dan mesin listrik; 2) 
industri mesin dan peralatan umum 

c. industri manufaktur padat tenaga kerja: 1) industri tekstil dan produk 
tekstil; 2) industri alas kaki; 3) industri farmasi dengan bahan baku dalam 
negeri 

5. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu: 1) industri perangkat 
lunak dan konten multimedia; 2) industri fashion; 3) industri kerajinan dan 
barang seni; 

6. Industri Kecil dan Menengah Tertentu: 1) industri batu mulia dan perhiasan; 2) 
industri garam rakyat; 3) industri gerabah dan keramik hias; 4) industri minyak 
atsisri; 5) industri makanan ringan. 
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Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas 
pembangunan industri dalam RPJMN 2010—2014 difokuskan pada tiga hal sebagai 
berikut: 

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan 
jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat yang didukung 
oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:  

a. Revitalisasi industri, khususnya industri pupuk, industri gula, dan 
revitalisasi berbagai gugus (cluster) industri prioritas sesuai dengan 
Kebijakan Industri Nasional.  

b. Penumbuhan gugus (cluster) industri berbasis minyak sawit (oleochemical) 
serta gugus (cluster) industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi.  

c. Pengembangan kawasan industri khususnya yang berada dalam kawasan 
ekonomi khusus (KEK). 

2. Fokus prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan 
adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan 
berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar 
global. Yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai berikut:  

a. Pembinaan industri agar semakin mampu bersaing menjadi pemasok bagi 
industri yang lebih besar dan/atau industri hilirnya; 

b. Pengembangan standardisasi industri dan manajemen guna mempermudah 
transaksi antarusaha industri. 

3. Fokus prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang 
diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk 
melalui penerapan iptek. Yang didukung oleh kegiatan prioritas: 

a. kegiatan yang tercakup dalam program penumbuhan industri unggulan 
berbasis iptek, terutama untuk industri alat angkut, elektronika, dan 
telematika. 

3.3.9 Daya Saing Ketenagakerjaan  

Tantangan dalam meningkatkan daya saing ketenagakerjaan semakin berat. 
Untuk itu, pembangunan ketenagakerjaan dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk: 

1. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu 
lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang 
memadai; 
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2. Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam 
sektor-sektor pembangunan; 

3. Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong 
kesempatan kerja; 

4. Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan 
peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional; 

5. Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja; 

6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas; 

7. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; 

8. Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan; 

9. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar 
kerja.  

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan yang akan 
dilaksanakan adalah: 

1. Memperbaiki tempat kerja (sisi demand), antara lain dengan: (a) Mendorong 
tumbuhnya investasi, khususnya investasi padat pekerja agar tercipta 
kesempatan kerja; (b) Mengurangi hambatan-hambatan dalam pasar kerja, 
dengan mempermudah seseorang untuk memperoleh pekerjaan; dan (c) 
Merealisasikan kebijakan pasar kerja yang mampu beradaptasi dengan suatu 
perubahan tanpa menimbulkan gejolak dalam pasar kerja.   

2. Memperlancar berjalannya pasar kerja (sisi supply), antara lain dengan: (a) 
Memberikan kemudahan memperoleh tingkat keterampilan dan kualitas yang 
lebih baik, dan (b) Memperoleh akses terhadap informasi pekerjaan dan 
lowongan kerja. 

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan tersebut, maka fokus 
prioritas dan kegiatan prioritas untuk meningkatkan daya saing ketenagakerjaan adalah 
sebagai berikut. 

3. Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kompetensi Tenaga 
Kerja, yang didukung oleh kegiatan: 

a. menyusun standar baku agar suatu lembaga pelatihan memenuhi kriteria 
sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi;  

b. mengembangkan pedoman dan prosedur pengembangan sertifikasi 
kompetensi;  

c. menyusun panduan tata pengelolaan dan pengembangan manajemen 
lembaga pelatihan yang baik, termasuk pilot project pelaksanaannya;  
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d. menyempurnakan peraturan atau aturan main lembaga yang berfungsi 
dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;  

e. melaksanakan harmonisasi regulasi standardisasi dan kompetensi tenaga 
kerja, serta kerangka kualifikasi nasional bidang pendidikan dan pelatihan; 

f. menyempurnakan pelaksanaan uji kompetensi termasuk pengembangan 
materi dan tempat uji kompetensi; dan 

g. meningkatkan jumlah dan kapasitas asesor kompetensi dan akreditasi. 

4. Fokus Prioritas Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan 
Industrial 

a. Memperbaiki Sistem dan Mekanisme Hubungan Industrial:  

(a) memperkuat perundingan bersama;  

(b) meningkatkan kemampuan teknik bernegosiasi; dan  

(c) mendorong penyelesaian bipartit. 

b. Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan: 

(a) sistem pengupahan dan penetapan upah minimum;  

(b) pengaturan dan kebijakan perjanjian kerja waktu tertentu;  

(c) kebijakan outsourcing;  

(d) kebijakan PHK dan uang pesangon;  

(e) pengidentifikasian kerangka hubungan industrial; dan  

(f) perbaikan prosedur penyelesaian perselisihan. 

c. Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan Utama dan Penegakkan Hukum 

(a) menelaah peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang belum mendorong ke 

arah kerja sama antara pengawas ketenagakerjaan dan Tripartit; 

(b) membuat aturan main sistem pengawasan ketenagakerjaan di industri,  

(c) menyusun peta industri menengah dan besar untuk memprioritaskan 

sektor/sub sektor/jenis industri yang memerlukan perhatian.  

d. Peningkatan Jaminan Sosial Pekerja 

(a) mengindentifikasi kebutuhan jaminan social pada berbagai kelompok pekerja;  

(b) menentukan risiko sosial pekerja;  

(c) menyusun program jaminan berdasarkan risiko, pendapatan, dan kebutuhan; 

(d) identifikasi kesediaan dan kemampuan membayar iuran per pekerja serta 

membangun mekanisme pendukungnya,  

(e) mengumpulkan dan mengasuransikan kembali untuk meningkatkan 

keberlanjutan dan peranan sektor swasta. 
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5. Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan untuk Mendukung 
Mobilitas Tenaga Kerja  

a. Peningkatan Peran Daerah dalam Fasilitasi dan Perlindungan Pekerja 

(a) Pemerintah daerah harus menghilangkan berbagai pungutan dan retribusi atas 

perpindahan dan perjalanan penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi 

kesuatu daerah khususnya dalam mencari pekerjaan;  

(b) Mengembangkan informasi pasar kerja akan bermanfaat bagi pekerja.  

b. Menyempurnakan regulasi dan Memperkuat Kelembagaan Penyelenggaraan 
Penempatancalon Pekerja Migran   

(a) menyempurnakan dan memperbaiki Kebijakan Asuransi Pekerja Migran 

dengan menciptakan transparansi prosedur pemilihan perusahaan;  

(b) memfasilitasi akses untuk memperoleh kredit perbankan melalui kerja sama 

antara perbankan dengan pengguna jasa pekerja;   

(c) menyempurnakan Pengiriman Remitansi Tenaga Kerja, antara lain dengan 

menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, memfasilitasi 

peningkatan kesepakatan kerja sama perbankan dengan perbankan negara 

penempatan;  

(d) menyempurnakan Peraturan Perlindungan Pekerja, antara lain dengan 

meratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya yang sudah 

ditandatangani perjanjiannya pada tahun 2004, dan menyempurnakan UU No. 

39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar 

negeri, dengan penekanan aspek perlindungan;  

(e) meningkatkan peran dalam perkembangan tugas “networking dan market 

intelligent”  Perwakilan di luar negeri;  

(f) membagi secara jelas kewenangan masing-masing penyelenggara 

penempatan, baik antara kementerian/lembaga, antara pemerintah dan para 

penyelenggara penempatan, dan antara pemerintah pusat dan daerah. 

c. Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Penempatan 

(a) Melakukan perbaikan  pelaksanaan penempatan, dengan mereview, 

pembenahan, meningkatkan koordinasi mulai penyusunan informasi peluang 

pasar, diseminasi, penyiapan program rekruitmen, penerapan 

kriteria/persyaratan yang diperlukan, penyiapan pendidikan dan pelatihan, 

serta menyempurnakan materi pembekalan akhir penempatan;  

(b) Memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan termasuk menyempurnakan 

mekanisme sejak rekruitmen hingga keberangkatan;  
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(c) Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan 

dan melakukan pendampingan selama proses pelaksanaan rekrutmen dan 

pendidikan/pelatihan. 

d. Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran.  

(a) Pemberian dan akses kepada bantuan hukum, dengan penyelesaian masalah 

hukum yang menimpa pekerja;  

(b) Penindakan tegas terhadap tindakan percaloan yang dilakukan oleh oknum 

dalam proses pemberangkatan pekerja ke luar negeri; 

(c) Pengurusutamaan prinsip HAM dalam Penyusunan Kebijakan dan Pendidikan 

terhadap Pekerja; 

(d) Pemberian akses dalam rangka peningkatan perlindungan, dengan (a) 

membangun hotline service dalam bentuk kotak surat/kotak pos; (b) 

mempercepat pembangunan rumah singgah (shelter) di KBRI untuk pekerja 

migran bermasalah; dan (c) menyusun suatu prosedur untuk pemulihan 

kondisi pekerja migran yang memperoleh perlakuan kekerasan fisik, mental, 

termasuk pelayanan penyakit menular seksual.  

e. Mengembangkan Informasi Pasar Kerja Luar Negeri;  Mengembangkan 
sistem informasi secara terpadu yang dapat memberikan informasi pekerja 
migran secara efektif, efisien, terjaga keamanannya, akurat, dan andal.  

3.3.10 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM  

Dalam periode lima tahun mendatang, strategi pemberdayaan koperasi dan 
UMKM diarahkan kepada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi sehingga 
dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan 
terlembaga melalui perkoperasian. Untuk itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha agar 
kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, yang seiring dengan itu 
perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha kelompok kepada sumber daya produktif, 
serta ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha. 

Sejalan dengan strategi tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi baik 
internal maupun eksternal ke depan, arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan 
koperasi dan UMKM akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang melalui 
empat fokus prioritas sebagai berikut. 

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM 

Fokus prioritas peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM 
diarahkan untuk mewujudkan  pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih 
koordinatif dan partisipatif, yang didukung peningkatan peran lembaga-lembaga 
swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah 
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yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM; serta menurunkan 
pungutan yang menghambat perkembangan usaha koperasi. Adapun kegiatan 
prioritasnya mencakup: 

a. penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan perkoperasian, 
LKM, pendaftaran dan perizinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi 
dalam negeri,  dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan 
pelaksanaannya; 

b. peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang 
merugikan  koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik 
daerah; 

c. pembentukan forum koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM; serta 

d. koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Inovasi. 

2. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM 

Fokus prioritas pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM 
diarahkan untuk mengembangkan produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, 
inovatif dan kreatif untuk  bersaing di pasar domestik dan mancanegara. Adapun 
kegiatan prioritasnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis 
inovasi dan berorientasi ekspor; 

b. pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/gugus (cluster) 
usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah  tertinggal dan terisolir; 

c. dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM 
dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, 
subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi; 

d. dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui 
pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan 
pemasaran baik domestik maupun ekspor; serta 

e. dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi 
keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada 
sumber  pembiayaan. 

3. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM 

Fokus Prioritas Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM diarahkan 
untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM, yang 
didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kewirausahaan dan 
kompetensi yang tinggi; dan meningkatan jumlah wirausaha baru yang didukung 
pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Adapun prioritas 
kegiatannya mencakup: 
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a. penyusunan blueprint pengembangan kewirausahaan nasional yang 
didukung pembenahan pranata kelembagaan; 

b. peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil, dan menengah serta 
pengelola koperasi; 

c. revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi 
dan UMKM; serta 

d. dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan 
bisnis, serta pola-pola pengembangan lain sesuai dengan blueprint 
pengembangan kewirausahaan. 

4. Penguatan kelembagaan koperasi 

Fokus Prioritas Penguatan Kelembagaan Koperasi diarahkan untuk 
mengembangkan praktik berkoperasi yang sesuai prinsip dan asas koperasi; 
serta meningkatkan peran koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha 
anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota. Adapun kegiatan prioritasnya 
meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan 
pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai 
dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik; 

b. peningkatan kemampuan pembina koperasi; 

c. peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan 
hukum koperasi; 

d. penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan 
jaringan kerja sama usaha antarkoperasi, termasuk pengembangan koperasi 
sekunder; serta 

e. peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi di bidang pendidikan dan 
pelatihan, penyuluhan, keuangan pembiayaan, produksi, penerapan 
teknologi, dan pemasaran, oragnisasi, manajemen, partisipasi dan promosi 
anggota dan pengendalian dan akuntabilitas dalam rangka melayani 
kebutuhan pengembangan usaha. 

3.3.11 Jaminan Sosial 

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang jaminan sosial lima tahun ke depan, 
ditetapkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai pelaksanaan program dan 
kegiatan jaminan sosial yang semakin baik. Strategi dan arah kebijakan pembangunan di 
bidang jaminan sosial adalah sebagai berikut: 
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1. Penataan peraturan perundang-undangan yang tersedia dan yang dibutuhkan 
untuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang integratif, komprehensif, 
efektif, dan efisien; 

2. Peningkatan upaya sosialisasi dan pemahaman menyeluruh mengenai jaminan 
sosial berbasis asuransi terhadap seluruh masyarakat; 

3. Peningkatan dan pengintegrasian peran sektor swasta dalam menunjang 
penyelenggaraan sistem jaminan sosial; peran swasta diperlukan sebagai 
pendukung dalam menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat yang belum 
tercakup saat ini;  

4. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial harus menggunakan analisis aktuaria 
sebagai prasyarat dalam keberlanjutan (sustainability) pelaksanaannya dan agar 
tidak menimbulkan beban di masa depan; pengelolaan dana jaminan sosial juga 
harus dilakukan secara hati-hati (prudent);  

5. Pemberian intervensi berupa subsidi iuran jaminan sosial bagi masyarakat 
miskin untuk mencakup sebagian besar atau seluruh kelompok masyarakat 
miskin dan rentan dalam skema jaminan sosial; sesuai dengan UU No.40 tahun 
2004, prioritas utama yang harus dilakukan adalah asuransi kesehatan yang 
mencakup seluruh masyarakat. 

Untuk itu pelaksanaan program jaminan sosial pada tahun 2010—2014 
diarahkan pada beberapa hal yang menjadi Fokus Prioritas Penataan Kelembagaan 
Jaminan Sosial. Fokus prioritas ini mencakup antara lain proses peralihan dan 
pemberian dasar hukum BPJS, penyusunan peraturan pelaksanaan, dan harmonisasi 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi SJSN.  Fokus tersebut 
akan diwakili oleh berbagai langkah yang harus dilaksanakan dalam jangka menengah 
(2010—2014), di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. penyusunan, penerbitan, dan penataan berbagai regulasi atau peraturan sebagai 
dasar hukum serta petunjuk teknis pelaksanaan program jaminan sosial;    

2. penataan kelembagaan pelaksana jaminan sosial; 

3. peningkatan peran serta pemangku kepentingan yang terkait dalam 
pelaksanaaan SJSN; 

4. peningkatan jumlah sasaran untuk program jaminan sosial yang sudah ada 
terutama diarahkan pada pekerja sektor informal yang selama ini belum 
terjangkau; 

5. penyediaan skema pengelolaan yang berlandaskan analisis aktuaria dan 
manajemen keuangan yang berhati-hati dan berkesinambungan dalam 
penyelenggaraan jaminan sosial.   


	cover Buku II bab 3.pdf
	0203 Daftar Isi Buku II Bab III.pdf
	0203 Buku II Bab III Final.pdf

